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Wijzigingen 

 

Basisvragenlijst 

 

1. BetWerk: EenMeerW: Enquêteaanwijzing weggehaald. Punt en komma omgedraaid. 

2. BetWerk: UrTot: Grens zachte controle verhoogd naar 80 

3. BetWerk: UrSchat: Enquêteaanwijzing weggehaald. 

4: BetWerk: BedrPak: Aangepast vanwege U/Hij/Zij imputaties (VOOR EBB REGULIER ALLEEN $A!) 

5. WerkZoek/WerkZoek_EU: Blok alleen stellen wanneer Lft OP < 75 jaar 

6. WerkZoek: UrenGa: Grens zachte controle verhoogd naar 80 

7. WerkZoek: EigenBdf: Vraagtekst ingekort 

 

EBB Regulier 2012A v.1.2 t.o.v. 2012 v.1.1 

 

 Blokvoorwaarde Bedrijf gewijzigd. 

 Voor basisvragenlijst WerkZoek toch variabelen Afrond1 en Afrond2 teruggeplaatst ivm panelhandlen. 

 Pensioenen Ad Hoc Module: Werk50Plus: stond een komma ipv een punt. 

 Pensioenen Ad Hoc Module: Route naar TP_Andrs2: TP_AOW kan ook empty zijn. 

 Pensioenen Ad Hoc Module: HuidPens: dit is een meerkeuze vraag maar dit stond niet aangegeven in het schema. 

Verder het woord “pensioen” bij regeling weggehaald en “Nabestaande-“ vervangen door 

“Nabestaandenuitkering”. 

 Pensioenen Ad Hoc Module: BlijfWerk: twee imputaties toegevoegd vanwege aanpassingen aan vraag Pensioen in 

v.1.1.  

 

EBB Regulier 2012A v.1.1 t.o.v. 2012 v.1.0 

 

 Oude blokken (EBB 2011C) Bedrijf, Beroep, Retro Bedrijf en Retro Beroep weer opgenomen. Nieuwe BBO 

blokken verwijderd. 

 Basisvragenlijst 2012A CATI/CAPI opgenomen. 

 Blok Terugkoppeling Inventarisatie werkkringen: CorWrkn[1] en CorWrkn[2] en Werknaam ENQ-aanwijzing 

aangepast 

 Blok Inventarisatie werkkringen: Werknaam[1] en Werknaam[2] ENQ-aanwijzing aangepast 

 Blok Ad Hoc Module Pensioenen: Vraagtekst Pensioen en TypPens aangepast. 

 

EBB Regulier 2012A versie t.o.v. 2011C versie 

 

 Blok Inventarisatie Zorg verwijderd 

 Blok Dienstverband: Indien Oud.TijdVast = [Ja] dan moet in peiling 2 en hoger blok dienstverband toch helemaal 

worden uitgevraagd. 

 Blok Ouderschapsverlof: Vragen JrOud, OpnOud, BehoefOud, RedOud, BehOud verwijderd. 

 Blok Kraamverlof verwijderd 

 Blok Flexibele Zorg verwijderd 

 Blok Structurele Zorg & Verlof verwijderd 

 Blok Incidentele Zorg & Verlof verwijderd 

 De oude blokken Bedrijf Werknemers en Bedrijf Niet-werknemers verwijderd, nieuw blok bedrijf toegevoegd 

 Het oude blok Beroep verwijderd, nieuwe blok Beroep toegevoegd. 

 Blok Meer/Minder: Vragen TijdZorg, RedMindWerk verwijderd. 

 De oude blokken Retro-Bedrijf Werknemers en Retro-Bedrijf Niet-werknemers verwijderd, nieuw blok Retro-

bedrijf toegevoegd 

 Het oude blok Retro-Beroep verwijderd, nieuwe blok Retro-Beroep toegevoegd. 

 Blok Kinderopvang verwijderd 

 Blok Arbeidsgehandicapten ad hoc module verwijderd 

 Blok Pensioenen ad hoc module toegevoegd 

 Blok Levensloop verwijderd 

 Blok Pensioen (P3) verwijderd 

 Blok Vakbond verwijderd 

 

Technische aanpassingen 2012A versie t.o.v. 2011C versie 

 Basisvragenlijst: Blok WerkZoek alleen stellen indien Lft_OP < 75 

 EBB - Zoekgedrag_EU: Personen die hebben aangegeven in blok WilWerken dat ze wel willen werken maar niet 

kunnen werken, en in het blok Redenen hebben aangegeven dat dit komt door Ziekte/arbeidsongeschiktheid, komen 

niet in het blok Zoekgedrag_EU terecht. Dit zou wel moeten.  
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Legenda 

 

In de schema’s wordt onder andere gebruik gemaakt van de volgende omschrijvingen: 

 

[antwoord]  de blaisenaam van de antwoordcategorie 

response Geldig antwoord. Dat wil zeggen, dat er een antwoord op de vraag is en dat antwoord niet ‘weet 

niet’ of ‘weigert’ is. 

wn  weet niet 

wg  weigert 

empty  vraag is niet gevuld (niet gesteld en/of antwoord niet geïmputeerd) 

leeg  vraag is niet gevuld (niet gesteld en/of antwoord niet geïmputeerd) 

nodk  ‘weet niet’ niet toegestaan (no don’t know) 

norf  ‘weigert’ niet toegestaan (no refusal) 

harde controle Melding dat het betreffende antwoord niet ingevuld mag worden. Verder gaan is pas mogelijk 

als het antwoord gewijzigd is.  

zachte controle Controle of het betreffende antwoord juist is. Verder gaan is mogelijk zonder het antwoord te 

wijzigen. 

($i) voorwaarde  Imputatievoorwaarde die geen betrekking heeft op de routing  

voorwaarde ($i)  Routingvoorwaarde die tevens dienst doet als imputatievoorwaarde 

vraag := [antwoord] Vraag krijgt de waarde ‘antwoord’ 

TOmschrijving  Type antwoordmogelijkheden, zie hoofdstuk Types 

 

 

Blok Basisvragenlijst Vraagnaam Versie Opgenomen in blok:  

Betaald Werk Betwerk 2012A v.1.0 Basisvragenlijst: Betaald Werk 

 Zelfstan 2012A v.1.0 Basisvragenlijst: Betaald Werk 

 Meewerk 2012A v.1.0 Basisvragenlijst: Betaald Werk 

 EenMeerW 2012A v.1.0 Basisvragenlijst: Betaald Werk 

 UrTot 2012A v.1.0 Basisvragenlijst: Betaald Werk 

 Urschat 2012A v.1.0 Basisvragenlijst: Betaald Werk 

 WrkNemer 2012A v.1.0 Basisvragenlijst: Betaald Werk 

 BedrPrak 2012A v.1.0 Basisvragenlijst: Betaald Werk 

Werk Zoeken WilWerk 2012A v.1.0 Basisvragenlijst: Werk Zoeken 

 DuurHalf 2012A v.1.0 Basisvragenlijst: Werk Zoeken 

 BeginNw 2012A v.1.0 Basisvragenlijst: Werk Zoeken 

 UrenGa 2012A v.1.0 Basisvragenlijst: Werk Zoeken 

 AanpWerk 2012A v.1.0 Basisvragenlijst: Werk Zoeken 

 Wil_UrWk 2012A v.1.0 Basisvragenlijst: Werk Zoeken 

 Wil_12Ur 2012A v.1.0 Basisvragenlijst: Werk Zoeken 

 EigenBdf 2012A v.1.0 Basisvragenlijst: Werk Zoeken 

 KunnStrt 2012A v.1.0 Basisvragenlijst: Werk Zoeken 

 VerwStrt 2012A v.1.0 Basisvragenlijst: Werk Zoeken 

 Afronden (1/2) 2011A v.1.1 Basisvragenlijst: Werk Zoeken 

 Afgel_4W 2012A v.1.0 Basisvragenlijst: Werk Zoeken 

Zoeken EU EU_Afgel_4W 2012A v.1.0 Basisvragenlijst: Zoeken EU 

 EU_BaanEB 2012A v.1.0 Basisvragenlijst: Zoeken EU 

Onderwijs: Onderwijs IntroOnderw NVT Blok Onderwijs 

 ActOpl NVT Blok Onderwijs 

 ActODuur NVT Blok Onderwijs 

 Af4WkOLang NVT Blok Onderwijs 

 Af4WkO NVT Blok Onderwijs 

 Af4WkODuur NVT Blok Onderwijs 

Onderwijs: Actueel Onderwijs NivAct NVT Blok Onderwijs Lang 

 SrtVMBO NVT Blok Onderwijs Lang 

 SrtMBO NVT Blok Onderwijs Lang 

 BOLBBL NVT Blok Onderwijs Lang 

 DuurHBO NVT Blok Onderwijs Lang 

 SrtHBOKort NVT Blok Onderwijs Lang 

 SrtUniv NVT Blok Onderwijs Lang 

 OplCursus NVT Blok Onderwijs Lang 

 DiplomHavoVWO NVT Blok Onderwijs Lang 

 Klas4 NVT Blok Onderwijs Lang 

 Diplom NVT Blok Onderwijs Lang 

 Afrond NVT Blok Onderwijs Lang 

Onderwijs: Gevolgd Onderwijs OplNaLo NVT Blok Onderwijs Gevolgd 
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Blok Basisvragenlijst Vraagnaam Versie Opgenomen in blok:  

 BuitLnd NVT Blok Onderwijs Gevolgd 

 NivGev NVT Blok Onderwijs Gevolgd 

 SrtLBO NVT Blok Onderwijs Gevolgd 

 SrtVMBO NVT Blok Onderwijs Gevolgd 

 SrtMBO NVT Blok Onderwijs Gevolgd 

 LeerlingW NVT Blok Onderwijs Gevolgd 

 BOLBBL NVT Blok Onderwijs Gevolgd 

 DuurHBO NVT Blok Onderwijs Gevolgd 

 SrtHBOKort NVT Blok Onderwijs Gevolgd 

 SrtUniv NVT Blok Onderwijs Gevolgd 

 OplCursus NVT Blok Onderwijs Gevolgd 

 DiplomHavoVWO NVT Blok Onderwijs Gevolgd 

 Klas4 NVT Blok Onderwijs Gevolgd 

 Diplom NVT Blok Onderwijs Gevolgd 

 Afrond NVT Blok Onderwijs Gevolgd 

 NivBeh NVT Blok Onderwijs Gevolgd 

 DeelCertBeh NVT Blok Onderwijs Gevolgd 

 Klas4Beh NVT Blok Onderwijs Gevolgd 

 SrtLBOBeh NVT Blok Onderwijs Gevolgd 

 SrtVMBOBeh NVT Blok Onderwijs Gevolgd 

 SrtMBOBeh NVT Blok Onderwijs Gevolgd 

 LeerlingWBeh NVT Blok Onderwijs Gevolgd 

 BOLBBLBeh NVT Blok Onderwijs Gevolgd 

 DuurHBOBeh NVT Blok Onderwijs Gevolgd 

 SrtHBOKortBeh NVT Blok Onderwijs Gevolgd 

 SrtUnivBeh NVT Blok Onderwijs Gevolgd 

 OplCursusBeh NVT Blok Onderwijs Gevolgd 

Onderwijs: Buitenlands 

Onderwijs en Basisonderwijs 

DiplomBL NVT Blok Onderwijs Gevolgd 

 AfgerondBL NVT Blok Onderwijs Gevolgd 

 NivBehBL NVT Blok Onderwijs Gevolgd 

 SrtUnivBL NVT Blok Onderwijs Gevolgd 

 BasisOW NVT Blok Onderwijs Gevolgd 

 KlasGroep NVT Blok Onderwijs Gevolgd 

Religie en Gezondheid Gelovig 2012A v.1.0 Basisvragenlijst: Religie en Gezondheid 

 KerkBez 2012A v.1.0 Basisvragenlijst: Religie en Gezondheid 

 AlgGezo 2012A v.1.0 Basisvragenlijst: Religie en Gezondheid 
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Blokkenschema 
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Voor OP[i]

Oud.Betwrknu = [ja] Anders

Inventarisatie werkkringen Terugkoppeling

Inventarisatie werkkringen

Anders
InvWerk.Betwerknu = [ja] 

Arbeidsrelatie (werkkring[i])

ArbRel.WrkNemer = [ja] of ArbRel.BedrPrak = [nvt] Anders

Dienstverband (werkkring[i])

Basisvragenlijst: Betaald Werk

AndersPeiling 1

Basisvragenlijst: Werk Zoeken

(BetWrkNu = [Nee] of Afl_UrTot = 

[Min_12]) en Lft_OP < 75
Anders

Basisvragenlijst: Werk Zoeken

(WerkZoek.WilWerk = [Nee] of (WerkZoek.WilWerk = 

[KanNiet] en WerkZoek.AanpWerk <> [Ja]))

Basisvragenlijst: Religie en Gezondheid

Anders
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werkkring[1]

Ouderschapsverlof

Anders

Anders

InvWerk.Betwrknu = [ja]

Ziekteverzuim

Peiling 3 Anders

AndersOP = lidHHkern en aantal kinderen in huishouden jonger dan 9 jaar >= 1 en 

ArbRel[1].Afl_ArbRel = [werkn] en ArbUren[1].Afl_Uren >= 12

ArbRel[1].Afl_ArbRel = [werkn]/[freelan]

Overwerk vervolgpeilingen

Anders

Overwerk eerste peiling

Peiling 1 Vervolgpeiling

Peiling 2

Regeling werktijden

Anders

Referentieweek (werkkring[i])

Arbeidsuren (werkkring[i])

 



EBB Regulier 2012A – Blokkenschema 

EBB Regulier 2012A CAPI/CATI 1.2 d.d. 08-11-2011  Pagina 10 van 219 

 

Anders

Anders
Peiling 1 en werkkring[1] en 

ArbUren[1].Afl_Uren > 0

Woon-werkverkeer tweede peiling Woon-werkverkeer eerste peiling

Peiling 2 en 

ArbUren[i].Afl_Uren > 0

InvWerk.Betwrknu = [ja]

Bedrijf

Anderspeiling 1 of nieuwe werkkring of nieuw persoon

Werkkring[1]

Beroep

Anders

Afleiding uren totaal
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Retro

Dienstverband[1].BijzCat1 <> WSW

Anders

Werkzoeken

Lft_OP < 75 Anders

Peiling 1 of (peiling 2 en nieuw persoon)

Anders

Pensioenen Ad hoc

AndersPeiling 2 en

Lft_OP ≥ 50 en < 70 en

(Oud.HHBox.Lft_OP > 49 of 

empty (nieuw persoon)

of BetWrkNu = [Ja])

Arbeidsgehandicapten

AndersPeiling 3 en 

(Lft_OP < 65 of 

(Lft_OP > 64 en (Willen.Wilwerk = [ja] of InvWerk.Betwrknu = [ja])))

Onderwijs

Arbeidsbureau
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OP Klaar

Maatschappelijke positie

Peiling 2 Anders

Verhuis

Peiling 1 en (InvWerk.SindsWJr[1] = referentiejaar of InvWerk.SindsWJr[1] = referentiejaar – 1) Anders

Peiling 1 Anders

huishoudniveau

Einde EBB 

Afsluiting en werving EU-SILC

Parameter EUSILC = 1
Anders

Afsluiting en werving EBB

Nationaliteit

Geboorteland

Geboorteland vader/moeder
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Types 

 

Sommige antwoordmogelijkheden worden een aantal keer gebruikt in de vragenlijst. In dat geval kan een type gedefinieerd 

worden: de antwoordmogelijkheden worden één keer beschreven worden en hierheen wordt steeds terug verwezen. De types 

worden hier beschreven. 

 

Imputaties 

 $A: OP_PROXY = [OPZelf] of Tot_Verwacht = 1 

 $B: OP_PROXY = [Proxi] en M_V[i] = [Man] 

 $C: OP_PROXY = [Proxi] en M_V[i] = [Vrouw] 

 

TJaNee 

1. Ja  [Ja] 

2. Nee   [Nee] 

 

TUren 

0..95 

 

TMaand 

1. Januari 

2. Februari  

3. Maart 

4. April 

5. Mei 

6. Juni 

7. Juli 

8. Augustus 

9. September 

10. Oktober 

11. November 

12. December 

 

TJaar 

1900..2030 

 

 
Verwijzingen 

 

OP = Lid HHKern: New_HHB.PLHH[i] = [Echtgen]/[Partner]/[K1_noAll]/[Alleen] 

 

Referentiemaand: maand startdatum (start.datestart.month) 

 

Referentiejaar: jaar startdatum (start.datestart.year) 

 

Nieuw persoon in huishouden: Oud.BetWrkNu = empty 

 

 Nieuwe werkkring: WerkAdmin.UitOud[i] = [Nee] 
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Basisvragenlijst: Blok Betaald werk 

 
*Voor de EBB Regulier is alleen $A van belang. Wn/wg toegestaan tenzij anders aangegeven. 

 

Betwerk 

 Heeft ($A: u $B: hij $C: zij) op dit moment betaald werk. Ook 1 uur per week of een korte periode telt al mee. 

Evenals freelance werk? 

 >>ENQ.: (persoon  = regelnummer, geslacht, burgerlijke staat) <<  

 [TJaNee] 

 NODK, NORF 

 

Zelfstan 

 ($A: Bent u $B: Is hij $C: Is zij) werkzaam in een eigen bedrijf? 

 [TJaNee] 

 

MeeWerk 

 Of in een bedrijf van ($A: uw $B: zijn $C: haar) partner of een familielid? 

 [TJaNee] 

 

EenMeerW 
 Hebben ($A: uw $B: zijn $C: haar) betaalde werkzaamheden betrekking op één werkkring, of op meer dan één. 

 Ook werkkringen met een klein aantal uren tellen mee? 

1. Eén werkkring        [Een] 

2. Meer dan één werkkring       [Meer] 

 NODK, NORF 

 

UrTot 

 Hoeveel uren werkt ($A: u $B: hij $C: zij) in totaal gemiddeld per week, overuren en onbetaalde uren niet 

meegerekend? 

 [0..95] 

 

UrTotCtrl (Zachte controle) 

 Het aantal opgegeven uren is meer dan gebruikelijk. Klopt het antwoord dat u gegeven heeft? Zo niet, pas dan het 

antwoord aan. Anders, kies voor ‘verder’.  

 1. Verder         [Verder] 

 NODK, NORF 

 

UrSchat 

 Om hoeveel uur per week gaat het dan ongeveer. Is dat: -> 

1. 4 uur of minder per week,       [Minder5] 

2. 5 tot en met 11 uur,       [Minder12] 

3. 12 tot en met 29 uur,       [Minder30] 

4. of om 30 uur of meer per week?      [Is30Meer] 

NODK, NORF 
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Heeft u op dit moment betaald werk?

   In bedrijf van partner of familielid?

[Ja]
[Nee]

Bent U werkzaam in een eigen bedrijf?

[Nee]/wn/wg [Ja]

Alleen indien: Lft_OP >= 15 jaar

Aantal uren per week gemiddeld?Endblok

Wn/wg

Aantal uren per week gemiddeld?

anders ≥ 80

Controle uren

[Nee]/wn/wg [Ja]

BetWrkNu := [Nee]

BetWrkNu := [Ja]

EenMeerW := [Een]

Hebben uw betaalde werkzaamheden 

betrekking op één werkkring, of op meer dan 

één?

  IF ((UrTot = RESPONSE ) AND (UrTot < 12)) OR

       (UrSchat = [Minder5]) OR (UrSchat = [Minder12]) THEN

       Afl_UrTot:= [Min_12]

     ELSEIF ((UrTot >= 12 ) AND (UrTot <= 95)) OR

       (UrSchat = [Minder30]) OR (UrSchat = [Is30Meer]) THEN

       Afl_UrTot:= [Meer_12]

  ENDIF

Afl_UrTot := [WrkNiet]

BetWerk

Zelfstan

Meewerk

EenMeerW

UrTot

UrSchat
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WrkNemer 

 ($4: Werkt ($A: u $B: hij $C: zij) als werknemer?  

$5:De volgende vragen gaan over de werkkring waar ($A: u $B: hij $C: zij) de meeste uren werkt.  

Werkt ($A: u $B: hij $C: zij) daar als werknemer?) 

 [TJaNee] 

 

BedrPrak 

 ($A: Bent u dan werkzaam in het bedrijf of in de praktijk van uzelf, van uw partner, of van uw ouders of 

 schoonouders? $B: Is hij dan werkzaam in zijn eigen bedrijf of praktijk, of in het bedrijf of de praktijk van zijn partner, 

 ouders of  schoonouders? $C: Is zij dan werkzaam in haar eigen bedrijf of praktijk, of in het bedrijf van haar partner, 

 ouders of  schoonouders?)  

1. ($A: Van uzelf (ook wanneer u firmant, maat of beherend vennoot bent)  

$B: Eigen bedrijf of praktijk (ook wanneer hij firmant, maat of beherend vennoot is)  

$C: Eigen bedrijf of praktijk (ook wanneer zij firmant, maat of beherend vennoot is)) [Eigen] 

2. ($A: Van uw $B: Bedrijf of praktijk van zijn $C: Bedrijf of praktijk van haar) partner [Partner] 

3. ($A: Van uw $B: Bedrijf of praktijk van zijn $C: Bedrijf of praktijk van haar) ouders  

of schoonouders        [Ouders] 

4. N.v.t. (geen van deze)       [Nvt] 

 NODK, NORF 

 

BedrijfA  

 Kunt u aangeven in welke van onderstaande categorieën ($A: uw $B: zijn $C: haar) bedrijf het beste past. Is dat:-> 

 1. landbouw, bosbouw en visserij,       [LandbVis]] 

 2. energie- en waterleiding bedrijven,      [Nuts] 

 3. bouwnijverheid,      [Bouw] 

 4. onderwijs,      [Onderw] 

 5. gezondheids- en welzijnszorg,       [GezZorg] 

 6. openbaar bestuur of overheid,      [OpenbBst] 

 7. cultuur, sport en recreatie,       [CultSpor] 

 8. of een andere categorie?      [GeenDeze] 

 

BedrijfB 

 Is het dan:-> 

 1. horeca,         [Horeca] 

 2. handel,         [Handel] 

 3. financiële instellingen,       [Financ] 

 4. vervoer en communicatie,       [Vervoer] 

 5. zakelijke dienstverlening,       [ZakDnstV] 

 6. of industrie?        [Industrie] 

 7. Overige bedrijven       [Overig] 

 

BeroepA 

 Kunt u aangeven in welke categorie ($A: u $B: zijn $C: haar) beroep of functie het beste past. Is dat:-> 

 1. docenten en instructeurs,       [Docent] 

 2. agrarische of landbouwkundige beroepen,     [Landbouw] 

 3. wiskundige, natuurkundige, scheikundige of beroepen,    [Exact] 

 4. technische beroepen,       [Techniek] 

 5.transportberoepen,       [Transpor] 

 6.medische of paramedische beroepen      [ParaMed] 

 7.of een andere categorie?       [GeenDeze] 

 

BeroepB 

 Is het dan:-> 

 1. administratieve, commerciële, economische beroepen,    [AdmEcon] 

 2. juridische, bestuurlijke, beveiligingsberoepen,     [JurBest] 

 3. beroepen in de persoonlijke verzorging en de horeca,    [Horeca] 

 4. taalkundige, culturele beroepen,      [TaalCult] 

 5. of sociaal-maatschappelijke beroepen?     [SocMaat] 

 6. Overige beroepen       [Overig] 
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In welke categorie past uw bedrijf het beste:->

In welke categorie past uw beroep of functie het beste?

Endblok

$4 Werkt u als werknemer?

$5 De volgende vragen gaan over de werkkring waar u de meeste uren werkt.

              Werkt u daar als werknemer? 

           Werkzaam in eigen bedrijf, partner, (schoon)ouders? 

[Nee]/wn/wg anders

BetWerk = [Ja] of

MeeWerk = [Ja]
Zelfstan = [Ja]

($4) EenMeerW = [Een]

($5) EenMeerW = [Meer] 

anders

Personensteekproef en

(Zelfstan = [Ja] of 

BedrPrak = [Eigen] of

WrkNemer = [Nee]/wn/wg)

[GeenDeze]

anders

anders

Is het dan:->

BedrPrak := [Eigen]

WrkNemer := [Nee]

[GeenDeze]

Is het dan:->

Personensteekproef

Adressensteekproef

WrkNemer

BedrPrak

BedrijfA

BedrijfB

BeroepA

BeroepB
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Basisvragenlijst: Blok Werk zoeken 

 

* Voor de EBB 2012A Regulier is alleen $A van belang. Wn/wg toegestaan tenzij anders aangegeven. 

 

WilWerk 

 ($1: Zou ($A: u $B: hij $C: zij) op dit moment betaald werk willen hebben. Ook 1 uur per week of een korte 

periode telt al mee? 

 $2: Zou ($A: u $B: hij $C: zij) op dit moment betaald werk willen hebben voor 12 uur of meer per week, al dan niet 

in een nieuwe werkkring?)  

 1. Ja         [Ja] 

 2. Nee         [Nee] 

 3. Reeds gevonden        [Gevonden] 

 4. Wil wel maar kan niet       [KanNiet] 

 

DuurHalf 

 Gaat het om een baan voor korter of langer dan een half jaar? 

 1. Korter dan een half jaar       [KorterH] 

 2. Half jaar of langer       [LangerH] 

 

BeginNw 

 Wanneer begint ($A: u $B: hij $C: zij)? 

 >>ENQ.: (dd-mm-jjjj)<< 

 Datum[] 

 

Harde Controle 

 De datum kan niet in het verleden liggen. Pas s.v.p. uw antwoord aan. 

 

UrenGa 

 Hoeveel uur per week gaat ($A: u $B: hij $C: zij) in totaal werken? 

  >>ENQ.: Afronden op hele uren.<< 

  [TUren] 

 

ZC_UrenGa (Zachte controle) 

 Het aantal opgegeven uren is meer dan gebruikelijk. Klopt het antwoord dat u gegeven heeft? Zo niet, pas dan het 

antwoord aan.  

 NODK, NORF 

 

AanpWerk 

 Acht ($A: u $B: hij $C: zij) zich eventueel in staat om ($2: 12 uur of meer per week) te werken met aangepaste 

werkzaamheden of werkomstandigheden? 

  [TJaNee] 

 

Wil_UrWk 

 Hoeveel uren per week zou ($A: u $B: hij $C: zij) in totaal willen werken? 

 >>ENQ.: Afronden op hele uren.<< 

 [TUren] 

 

 Harde controle 

  U heeft eerder aangegeven dat OP ten minste 12 uur of meer per week zou willen werken. Pas s.v.p. uw antwoord 

 aan. 

 

Wil_12Ur 

 Zou ($A: u $B: hij $C: zij) 12 uur of meer per week willen werken? 

 [TJaNee] 

 

EigenBdf 

 ($A: Wilt u $B: Wil hij $C: Wil zij) dat doen in een eigen bedrijf of praktijk? 

 1. Ja, alleen in eigen bedrijf       [JaAlleen] 

 2. Ja, eigen bedrijf naast baan werknemer     [JaNaast] 

 3. Nee         [Nee]  
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($1) BetWrkNu = Nee

($2) Afl_UrTot = Min_12 

anders

$1: Wil op dit moment betaald werk ?

$2: Wil op dit moment betaald werk voor 12 uur of meer per week ?

Alleen indien:

(BetWrkNu = [Nee] of Afl_UrTot = [Min_12]) 

en Lft_OP < 75

        Hoeveel uren gaat u werken?

     Acht zich in staat om te werken?

     Zou u 12 uur of meer per week willen werken? 

[Gevonden] [KanNiet] [Ja] [Nee]/wn/wg

(Wil_UrWk >= 12) of (Wil_12Ur = [Ja]) of

(((WilWerk = [Ja]) of (AanpWerk = [Ja])) en (BetWrkNu = Ja) en (Wil_UrWk <> response))

Wil 12 uur of meer werken in eigen bedrijf of praktijk ?

       Hoeveel uur zou u willen werken?

wn/wg

anders

[ja] anders

wn/wg en BetWrkNu = Nee anders

EndBlok

EndBlok

< 12 en 

BetWrkNu = 

Nee 

        Baan voor korter of langer half jaar?

        Wanneer begin u?

BeginNw < Sysdate

Controle datum

anders

≥ 80

Controle uren

anders

Wil_UrWk < 12 en BetWrkNu = Ja  

Controle 

WilWerk

DuurHalf

BeginNw

AanpWerk

UrenGa

Wil_UrWk

Wil_12Ur

EigenBdf
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KunnStrt 

 ($3: Stel dat ($A: u $B: hij $C: zij) vandaag alles rond zou hebben.) 

 Op welke termijn zou ($A: u $B: hij $C: zij) ($4: 12 uur of meer per week kunnen gaan werken $5: kunnen 

beginnen)? 

 1. Binnen 2 weken        [Mind2Wkn] 

 2. 2 weken tot 3 maanden       [Wk2_Mnd3] 

 3. 3 maanden tot 6 maanden       [Mnd3_6] 

 4. 6 maanden of langer       [Mnd6Meer] 

 NODK 

 

VerwStrt 

 Wanneer verwacht ($A: u $B: hij $C: zij) dat ($A: uw $B: zijn $C: haar) bedrijf daadwerkelijk van start gaat? 

 1. Minder dan 3 maanden        [Mind3Mnd] 

 2. 3 maanden tot 6 maanden       [Mnd3_6] 

 3. 6 maanden of meer       [Mnd6Meer] 

 4. N.v.t. Al van start gegaan       [AlStart] 

 NODK 

 

Afrond1 

     Heeft u die periode nodig om iets af te ronden in verband met:  

     >>ENQ.: Meerdere antwoorden mogelijk.<< 

1. ($6 Uw huidige werkkring)      [HuidWrk]  

2. vrijwilligerswerk,       [Vrijwil] 

3. opleiding of studie       [OplStud] 

4. of kinderopvang?       [K-opvang] 

5. N.v.t. (geen van deze)       [NVT] 

 

Afrond2 

     Of is dat in verband met:  

     >>ENQ.: Meerdere antwoorden mogelijk.<< 

1. ziekte,        [Ziekte] 

2. vakantie        [Vakantie] 

3. of persoonlijke omstandigheden?      [PersOmst] 

4. N.v.t. (geen van deze)       [NVT] 

 

Afgel_4W 
 Heeft ($A: u $B: hij $C: zij) de afgelopen 4 weken iets gedaan om aan ($7: werk te komen van 12 uur of meer per 

week $8: werk te komen). Advertenties nakijken om een baan te vinden telt al mee? 

1. Ja      [Ja] 

2. Nee      [Nee] 

3. Nee, O.P. in afwachting sollicitatie       [AfwSoll] 

NODK  
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EigenBdf <> [JaAlleen]) èn

KunnStrt = [Wk2_Mnd3]/[Mnd3_6]/[Mnd6Meer] anders

Afrond1
Periode nodig om iets af te ronden in verband met ($6 werk,) vrijwilligerswerk, opleiding, kinderopvang?

[NVT]

Afrond2
Of in verband met ziekte, vakantie, persoonlijke omstandigheden?

anders

Afgel_4W

Afgelopen 4 weken iets gedaan om ($7 werk van 12 uur of meer per week te vinden / $8 werk te komen)

VerwStrt

Wanneer bedrijf daadwerkelijk van start ?

EigenBdf = [JaAlleen] anders

($6 BetWrkNu = Ja)

($7  (BetWrkNu = Ja en (WilWerk  = [Ja] of AanpWerk = [Ja])) of (BetWrkNu = 

Nee en Wil_12Ur = [Ja]))

($8  anders)

Endblok

( $3  EigenBdf = [JaAlleen] 

  $4  (BetWrkNu = Ja en (WilWerk = [Ja] of AanpWerk = [Ja])) of (BetWrkNu = Nee en 

Wil_12Ur = [Ja])

  $5  BetWrkNu = Nee en (Wil_12Ur = [Nee]/wn/wg of AanpWerk = [Ja]))

KunnStrt

($3 Stel dat u vandaag alles rond zou hebben)

Op welke termijn zou u ($4 12 uur of meer per week kunnen gaan werken / $5 kunnen beginnen)?

WilWerk = [Ja] of

WilWerk = [KanNiet] en AanpWerk = [Ja] 

anders

Endblok
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Basisvragenlijst: Blok Zoeken_EU 

 

* Voor de EBB 2012A Regulier is alleen $A van belang. Wn/wg toegestaan tenzij anders aangegeven. 

 

Afgel_4W 

 Heeft ($A: u $B: hij $C: zij) de afgelopen 4 weken toch iets gedaan om aan werk te komen. Advertenties nakijken om 

een baan te vinden telt al mee? 

 [TJaNee] 

 NODK 

 

BaanEB 

 Stel ($A: u $B: hij $C: zij) krijgt een baan aangeboden of ($A: u kunt $B: hij kan $C: zij kan) een eigen bedrijf 

starten. Op welke termijn zou ($A: u $B: hij $C: zij) kunnen beginnen?  

 1. Binnen 2 weken        [Mind2Wk] 

 2. 2 weken tot 3 maanden       [Wk2_Mnd3] 

 3. 3 maanden tot 6 maanden       [Mnd3_6] 

 4. 6 maanden of langer       [Mnd6Meer] 

 NODK 
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Afgelopen 4 weken toch iets gedaan om werk te komen?

Endblok

Stel u krijgt een baan aangeboden of u kunt een eigen bedrijf starten. Op welke termijn zou 

u kunnen beginnen?

anders[Ja]

Alleen indien:

BetWerk.BetWrkNu = [Nee] en 

(WerkZoek.WilWerk = [Nee] of (WerkZoek.WilWerk = 

[KanNiet] en WerkZoek.AanpWerk <> [Ja]))

Afgel_4W

BaanEB
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Basisvragenlijst: Blok Religie en Gezondheid 

 
* Voor de EBB 2012A Regulier is alleen $A van belang. Wn/wg toegestaan tenzij anders aangegeven. 

 

Intro 

 Dan nu enkele andere vragen. 

 >>ENQ.: Toets 1 om verder te gaan.<<  

 

Gelovig 

  ($1: >>ENQ.: Het gaat hier om de gezindte van de persoon die deze vraag beantwoordt<<) 

 Tot welke kerkelijke gezindte of levensbeschouwelijke groepering rekent ($1: u $2 ($A: u $B: hij $C: zij)) 

zichzelf? 

 1. Geen kerkelijke gezindte of levensbeschouwelijke groepering.   [Geen] 

 2. Rooms-Katholiek       [RK] 

 3. Nederlands Hervormd       [NH] 

 4. Gereformeerde kerken       [Geref] 

 5. Protestantse Kerk Nederland      [PKN] 

 6. Islam         [Islam] 

 7. Joods         [Joods] 

 8. Hindoe        [Hindoe] 

 9. Boeddhist           [Boeddh] 

 10. Andere kerkelijke gezindte of levensbeschouwelijke groepering.   [Ander] 

 

KerkBez: 

 ($1: >>ENQ.: Het gaat hier om de persoon die deze vraag beantwoordt<<) 

 Hoe vaak gaat ($1: u $2 ($A: u $B: hij $C: zij)) in het algemeen naar de kerk, synagoge, moskee of naar een 

godsdienstige bijeenkomst. Is dat :  

 1. 1 keer per week of vaker,       [Week] 

 2. 2 tot 3 keer per maand,       [MndWeek] 

 3. 1 keer per maand,       [EenMnd] 

 4. minder dan 1 keer per maand      [MinMnd] 

 5. of zelden of nooit?       [BNooit] 

 

AlgGezo 

 Hoe is over het algemeen ($1: de gezondheid van uw kind $2: ($A: uw $B: zijn $C: haar) gezondheid). Is deze: → 

 1. zeer goed,        [ZeerGoed] 

 2. goed,         [Goed] 

 3. gaat wel,        [GaatWel] 

 4. slecht,         [Slecht] 

 5. of zeer slecht?        [ZrSlecht] 
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($1: >>ENQ: het gaat hier om de kerkelijk gezindte van de persoon die deze vragen beantwoordt.<<)

Tot welke kerkelijke gezindte of levensbeschouwelijke groepering rekent u zichzelf?

Hoe vaak naar kerk, synagoge, moskee of een andere godsdienstige bijeenkomst? 

anders

Endblok

[Geen]/wn/wg

($1) Lft_OP < 12 jaar

($2) Lft_OP ≥ 12 jaar

Alle respondenten

Hoe is over het algemeen ($1: de gezondheid van uw kind $2: uw gezondheid). Is deze: →

Dan nu enkele andere vragen.

Intro

Gelovig

Kerkbez

AlgGezo
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Blok Inventarisatie Werkkringen Terugkoppeling 

 

T_ZelfWrk[1] 

 De vorige keer werkte u <Oud.InvWerk.Werknaam[1]>. Is dat nog steeds zo? 

1. Ja     [Ja] 

2. Nee    [Nee] 

3. Ja, maar werknaam klopt niet  [Werkfout] 

 

CorrWrkn[1] 

 >>ENQ: Indien OP detacherings- of uitzendkracht is, gaat het om de naam/beschrijving van het detacheringsbedrijf 

 of uitzendbureau.<< 

 Wat is dan de juiste werknaam? 

 STRING [40] 

 Nodk, norf 

 

  

T_ZelfWrk[2] 

 De vorige keer werkte u <Oud.InvWerk.Werknaam[2]>. Is dat nog steeds zo? 

1. Ja     [Ja] 

2. Nee    [Nee] 

3. Ja, maar werknaam klopt niet  [Werkfout] 

 

CorrWrkn[2] 

 >>ENQ: Indien OP detacherings- of uitzendkracht is, gaat het om de naam/beschrijving van het detacheringsbedrijf 

 of uitzendbureau.<< 

 Wat is dan de juiste werknaam? 

 STRING [40] 

 Nodk, norf 

 

 

AndWrkr 

 Heeft u op dit moment nog een andere betaalde werkkring? 

 TJaNee 

 

Werknaam 

 >>ENQ: * Indien OP detacherings- of uitzendkracht is, gaat het om de naam/beschrijving van het detacheringsbedrijf 

  of uitzendbureau.<< 

  * Bij meerdere werkkringen de grootste noteren.<< 

  STEL VAST: <werknaam nieuwe werkkring> 

 STRING [40] 

 Nodk, norf 
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[W erkfout]

A lleen indien :

O ud.B etW erkN u = [Ja]

D e vorige keer w erkte  u  b ij <oud.w erknaam [1]> . Is  dat nog steeds zo?

T_ZelfW rk[1]

anders

W at is  dan de ju is te  w erknaam ?

C orrW rkn[1]

O ud.W erknaam [2] = response anders

D e vorige keer w erkte  u  b ij <oud.w erknaam [2]> . Is  dat nog steeds zo?

T_ZelfW rk[2]

[W erkfout]

W at is  dan de ju is te  w erknaam ?

anders

C orrW rkn[2]

H eeft u  op d it m om ent nog een andere betaa lde w erkkring ?

A ndW rkr

[Ja] anders

W erknaam

W erknaam

(T_ZelfW rk[1] =  [ja ]/[w erkfout] en T_ZelfW rk[2] =  [nee]/w n/w g/leeg) o f

(T_ZelfW rk[1] =  [nee]/w n/w g en T_ZelfW rk[2] =  [ja ]/[w erkfout])

anders

O P heeft één 

w erkkring 

hetze lfde a ls  de 

vorige keer

O P heeft tw ee 

w erkkringen 

hetze lfde a ls  de 

vorige keer

T_ZelfW rk[1] =  [ja ]/[w erkfout] en 

T_ZelfW rk[2] =  [ja ]/[w erkfout]

Endblock

O P heeft geen 

w erkkring 

hetze lfde a ls  de 

vorige keer

Afl_AantW erk :=  [G een ]
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SindsWjr 

 Sinds wanneer werkt u in deze werkkring? 

 STEL VAST: Sinds welk jaar? 

 TJaar 

 

Harde controle SindsWJr 

Dit jaartal ligt in de toekomst; kan dus niet ingevuld worden! 

 

Zachte controle SindsWJr 

OP was in dit jaar nog geen 12 jaar! 

Controleer de leeftijd en aanvangsjaar. 

 

SindsMnd 

 >>ENQ: Eventueel schatten. Alleen ‘weet niet’ indien volledig onbekend.<< 

 STEL VAST: Sinds welke maand? 

 TMaand 

 

Harde controle SindsWJr en SindsMnd 

Deze maand ligt in de toekomst; kan dus niet ingevuld worden! 

 

Langer1J 

 >>ENQ: Eventueel schatten. Alleen ‘weet niet’ indien volledig onbekend’.<<  

 Weet u of het al langer dan 1 jaar is? 

1. Korter dan 1 jaar  [Korter] 

2. 1 jaar of langer  [Langer] 

 

Blangwrk 

 >>ENQ: Indien onbekend houd bestaande volgorde aan.<<  

 STEL VAST: In welke werkkring werkt OP het meest? 

 Overzicht werkkringen 

1..2, nodk, norf 
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Afl_AantW erk :=  [Een]A fl_AantW erk :=  [Tw eeplus ]

A ndW rkr = [ja]
T_ZelfW rk[1] =  [ja ]/[w erkfout] en 

T_ZelfW rk[2] =  [ja ]/[w erkfout]
A ndW rkr = [nee ]/w n/w g

A fl_AantW erk :=  [Tw eeplus ]

A fl_A antW erk = [tw eeplus ]
Anders

STEL VAST : In  w elke w erkkring w erkt O P  het m eest?

B langw rk

($1) T_ZelfW rk[1] =  [ja ]

($2) T_ZelfW rk[1] =  [w erkfout]

($3) T_ZelfW rk[2] =  [ja ]

($4) T_ZelfW rk[2] =  [w erkfout]

($5) A ndW rkr = [ja ]

Endblock

S indsW Jr

STEL VAST : S inds w elke m aand ?

SindsM nd

re ferentie jaar –  S indsW Jr =< 5 W n/w g

W eet u  of het a l langer dan 1 jaar is?

Langer1J

S indsW Jr =  w n/w g of

(S indsM nd =  w n/w g en 

re ferentie jaar - S indsW Jr =  1)

Anders

S inds w elk jaar w erkt u  in  deze w erkkring ?

Anders

R eferentie jaar/m aand <  

S indsW Jr/S indsM nd 

D atum  kan n ie t in  toekom st liggen

C ontro le

Anders

S indsW Jr Lft_O P <  12 jaar

O P w as nog geen 12 jaar

C ontro le

Anders

D atum  kan n ie t in  toekom st liggen

C ontro le

Anders

R eferentie jaar <  S indsW Jr
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Blok Inventarisatie Werkkringen 

 

InlInv 

 ($1 Er zijn al een aantal vragen geweest over uw betaalde werkzaamheden. Daar wil ik nu graag meer vragen over 

stellen.) 

 >>ENQ: Toets <1> om verder te gaan.<< 

 

Betwerk 

 De volgende vragen gaan over uw huidige situatie op de arbeidsmarkt. 

 Heeft u op dit moment betaald werk? Ook 1 uur per week of een korte periode telt al mee. Evenals freelance werk. 

 TJaNee, nodk, norf 

 

EenMeerW 

 Hebben uw betaalde werkzaamheden betrekking op één werkkring, of op meer dan één? 

 Ook werkkringen met een klein aantal uren tellen mee. 

 >>ENQ: Als toch geen betaald werk, corrigeer vorige vraag.<< 

1. Eén    [Een] 

2. Meer dan één    [Meer] 

 Nodk, norf 

 

Zelfstan 

 Bent u werkzaam in een eigen bedrijf? 

 TJaNee 

 

MeeWerk 

 Of in een bedrijf van uw partner of een familielid? 

 TJaNee 

 

Betwrknu 

 Afleiding of iemand betaald werk heeft of niet 

    TJaNee, nodk, norf 

 

N_Wrkkr 

 ($1 U heeft aangegeven dat u meer dan één werkkring heeft. Hoeveel zijn dat er in totaal? 

 >>ENQ: Indien toch 1, ga terug in de vragenlijst om te corrigeren<<) 

($2 STEL VAST: Op hoeveel? 

>>ENQ: Indien toch 1, corrigeer vorige vraag.<<) 

 2..7, nodk, norf 
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H eeft u  op d it m om ent betaa ld  w erk?

[nee][ja ]

Endblok

B etw erk

A lle  respondenten

Eén w erkkring of m eer dan één ? Bent u  w erkzaam  in  een e igen bedrijf?

[nee]/w n/w g

O f in  een bedrijf van partner o f 

fam ilie lid?

[nee]/w n/w g

B etW rkN u :=  N ee

Zelfstan

M eew erk

[ja ]

[ja ]

EenM eerW

Peiling =  1

Kopieer variabelen 

B etW erk , EenM eerW , 

ZelfS tan , M eeW erk , 

B etW rkN u uit 

Basisvragenlijs t

EenM eerW  :=  [Een]

B etW rkN u = Ja

B etW rkN u :=  Ja

Peiling <> 1

EenM eerW  = [M eer]

(($1) Peiling =  1)

(($2) anders)

$1 U  heeft aangegeven dat u  m eer dan één w erkkring heeft . H oeveel z ijn  dat er in  to taa l?  / $2 STEL VAST: 

 H oeveel?

N _W rkkr

anders

A fl_AantW erk =  [G een] / Em ptyA fl_AantW erk =  [Een] / [Tw eeplus]

Kopieer 

variabelen u it 

InventW erk 

terugkoppeling

anders

($1 E r z ijn  a l een aanta l vragen gew eest over uw  betaa lde w erkzaam heden . D aar w il ik  nu graag m eer vragen over s te llen .)

>>EN Q : Toets <1> om  verder te  gaan .

In lInv

($1) Peiling =  1  en Basis.Betw erk .Betw rknu =  [ja ]
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Werknaam[1] 

 >>ENQ:  * Indien OP detacherings- of uitzendkracht is, gaat het om de naam/beschrijving van het detacheringsbedrijf 

  of uitzendbureau. 

  * Werkkring waar OP de meeste uren werkt($1, waar al vragen over zijn gesteld in de basisvragenlijst).<< 

 STEL VAST: <werknaam> werkkring 1 

 STRING[40], nodk, norf 

 

SindsWjr[1] 

 Sinds wanneer werkt u in deze werkkring? 

 STEL VAST: Sinds welk jaar? 

 TJaar 

 

Harde controle SindsWJr[1] 

Dit jaartal ligt in de toekomst; kan dus niet ingevuld worden! 

 

Zachte controle SindsWJr[1] 

OP was in dit jaar nog geen 12 jaar! 

Controleer de leeftijd en aanvangsjaar. 

 

SindsMnd[1] 

 >>ENQ: Eventueel schatten. Alleen ‘weet niet’ indien volledig onbekend.<< 

 STEL VAST: Sinds welke maand? 

 TMaand 

 

Harde controle SindsWJr[1] en SindsMnd[1] 

Deze maand ligt in de toekomst; kan dus niet ingevuld worden! 

 

Langer1J[1] 

 >>ENQ: Eventueel schatten. Alleen ‘weet niet’ indien volledig onbekend’.<<  

 Weet u of het al langer dan 1 jaar is? 

1. Korter dan 1 jaar  [Korter] 

2. 1 jaar of langer  [Langer] 
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W erknaam  werkkring 1

W erknaam [1]

Sinds welk jaar werkt u in deze werkkring ?

SindsW Jr[1]

STEL VAST: S inds welke m aand ?

SindsM nd [1]

referentie jaar –  S indsW Jr[1] =< 5 Anders

W eet u of het a l langer dan 1 jaar is?

Langer1J[1]

SindsW Jr[1] =  w n/w g of

(S indsM nd [1 ] =  w n/w g en referentie jaar - S indsW Jr[1 ] =  1)
Anders

Referentie jaar/m aand < 

S indsW Jr/S indsM nd 

Datum  kan niet in toekom st liggen

C ontrole

Anders

S indsW Jr Lft_O P < 12 jaar

O P was nog geen 12 jaar

C ontrole

Anders

D atum  kan niet in toekom st liggen

C ontrole

Anders

R eferentie jaar <  S indsW Jr

W n/w g
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Werknaam[2] 

 >>ENQ: * Indien OP detacherings- of uitzendkracht is, gaat het om de naam/beschrijving van het detacheringsbedrijf 

 of uitzendbureau.<< 

 STEL VAST: <werknaam> werkkring 2 

 STRING[40] 

 Nodk, norf 

 

SindsWjr[2] 

 Sinds wanneer werkt u in deze werkkring? 

 STEL VAST: Sinds welk jaar? 

 TJaar 

 

Harde controle SindsWJr[2] 

Dit jaartal ligt in de toekomst; kan dus niet ingevuld worden! 

 

Zachte controle SindsWJr[2] 

OP was in dit jaar nog geen 12 jaar! 

Controleer de leeftijd en aanvangsjaar. 

 

SindsMnd[2] 

 >>ENQ: Eventueel schatten. Alleen ‘weet niet’ indien volledig onbekend.<< 

 STEL VAST: Sinds welke maand? 

 TMaand 

 

Harde controle SindsWJr[2] en SindsMnd[2] 

Deze maand ligt in de toekomst; kan dus niet ingevuld worden! 

 

Langer1J[2] 

 >>ENQ: Eventueel schatten. Alleen ‘weet niet’ indien volledig onbekend’.<<  

 Weet u of het al langer dan 1 jaar is? 

1. Korter dan 1 jaar  [Korter] 

2. 1 jaar of langer  [Langer] 

 

Afl_SindsDat 

 Sinds welke datum in deze betrekking (afleiding) 

     Datetype, nodk, norf 

 

Afl_HoelanGel 

     Globaal aantal dagen geleden aanvang werkkring (afleiding) 

     0..99999 

 

Afl_AantWerk 

     Aantal werkrkingen 

     [Een], [Tweeplus], [Geen], nodk, norf 
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BetW rkN u =  [Ja] en 

EenM eerW  = [Een]

BetW rkN u =  [Ja] en 

N _W rkkr >  1
BetW rkN u =  [N ee]/Em pty

A fl_AantW erk :=  [Een] A fl_AantW erk :=  [Tw eeplus] A fl_AantW erk :=  [G een]

A fl_S indsD at {D atum  sinds w anneer w erkzaam  in  w erkkring }

A fl_H oelanG el {Aanta l dagen w erkzaam  in  w errkring }

Endblok

N _W rkkr >1
anders

W erknaam  w erkkring 2

W erknaam [2]

S inds w elk jaar w erkt u  in  deze w erkkring ?

SindsW Jr[2]

STEL VAST: S inds w elke m aand?

SindsM nd [2]

re ferentie jaar –  S indsW Jr[2] =< 5 Anders

W eet u  o f het a l langer dan 1  jaar is?

Langer1J[2]

S indsW Jr[2 ] =  w n/w g of

(S indsM nd[2] =  w n/w g en re ferentie jaar - S indsW Jr[2] =  1)
Anders

R eferentie jaar/m aand <  

S indsW Jr/S indsM nd 

D atum  kan n ie t in  toekom st liggen

C ontro le

Anders

S indsW Jr L ft_O P  < 12 jaar

O P  w as nog geen 12 jaar

C ontro le

Anders

D atum  kan n ie t in  toekom st liggen

C ontro le

Anders

R eferentie jaar <  S indsW Jr

W n/w g
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Blok Arbeidsrelatie 

 

InlMrWrk 

 De volgende vragen gaan over uw werkkring <InvWerk.Werknaam[i]>.  

 >>ENQ: Toets <1> om verder te gaan.<< 

 

WrkNemer 

 Werkt u als werknemer? 

TJaNee 

 

BedrPrak 

 Bent u dan werkzaam in het bedrijf of de praktijk:  

1. van uzelf    [Eigen] 

2. van uw partner    [Partner] 

3. of van uw ouders of schoonouders? [Ouders] 

4. N.v.t. (geen van deze)   [Nvt] 

Nodk, norf 

 

Betaling 

 Krijgt u loon of salaris of is de betaling anders geregeld? 

1. Loon of salaris    [LoonSal] 

2. Betaling anders geregeld   [BetalAnd] 

 

Afl_ArbRel 

 Afleiding arbeidsrelatie 

Werknemer         [werkn] 

zelfstandige, eigen bedrijf, personeel in dienst, directeur NV/BV of grootaandeelhouder  [zelfD] 

zelfstandige, eigen bedrijf, personeel in dienst, overig     [zelfO] 

meewerkende, bedrijf partner of ouders       [meewerk] 

freelancer          [freelan] 

 nodk, norf 
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A lleen indien :

InventW erk .B etW rkN u = ja  

(W erkkring [i])

D e vo lgende vragen gaan over uw  w erkkring <W erknaam [i]> .

In lM rW rk

anders

InventW erk .Zelfstan <> [Ja]

W erkt u  a ls w erknem er?

W rkN em er

[ja ] [N ee]/w n/w g

Bent u  dan w erkzaam  in  het bedrijf o f de 

praktijk  van :->

B edrPrak

Krijg t u  loon of sa laris  o f is  de beta ling anders geregeld ?

B etaling

IF  W rknem er =  Ja TH EN

       A fl_A rbR el :=  w erkn

     ELSEIF BedrP rak =  E igen TH EN

       IF  Beta ling =  LoonSal TH EN

          A fl_A rbR el :=  ZelfD

         ELSE

          A fl_A rbR el :=  ZelfO

       EN D IF

     ELSEIF (BedrP rak =  Partner) O R  (BedrP rak =  O uders ) TH EN

       A fl_A rbR el :=  M eew erk

     ELSEIF (BedrP rak =  N VT) TH EN

       IF  Beta ling =  LoonSal TH EN

          A fl_A rbR el :=  w erkn

        ELSE

          A fl_A rbR el :=  Freelan

       EN D IF

EN D IF

Vorige keer A rbeidsre la tie  gevraagd

Kopieer b lok 

van de vorige 

keer

InventW erk .Zelfstan =  [Ja ]

W rkN em er :=  

[nee]

B edrPrak :=  

[e igen]

Peiling =  1 en 

W erkkring =  1

Kopieer variabelen W rkN em er , 

B edrPrak uit Basisvragenlijs t

InventW erk .Zelfstan =  [Ja ] o f

W rkN em er = [N ee]/w n/w g

anders

Endblock -
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Blok Dienstverband 

 

VastDnst 

 >>ENQ: Proeftijd = code 2<< 

 Bent u op dit moment in vaste dienst? 

1. Ja    [Ja] 

2. Nee    [Nee] 

3. Deels vast, deels tijdelijk [Deels] 

4. N.v.t. (geen van deze)  [NVT] 

 

BijzCat1 

 Werkt u als:  

1. uitzendkracht,      [Uitzend] 

2. oproepkracht of invalkracht,    [OprInvl] 

3.  

4. of werkt u via de WSW (Wet Sociale Werkvoorziening)? [WSW] 

5. N.v.t. (geen van deze)     [NVT] 

 

SubBaan 

 Om de werkloosheid te bestrijden creëert de overheid speciale banen.  

 Werkt u misschien in zo’n baan? 

TJaNee 

 

Detacheer 

Bent u door uw werkgever gedetacheerd naar één of meer andere bedrijven? 

 TJaNee 



EBB Regulier 2012A – Blok Dienstverband  [Dienstverb] 

EBB Regulier 2012A CAPI/CATI 1.2 d.d. 08-11-2011  Pagina 39 van 219 

Alleen indien:

InventWerk.BetWrkNu = [ja] en

 (Arbrel.WrkNemer = [Ja] of Arbrel.BedrPrak = [nvt]) 

(Werkkring[i])

Bent u op dit moment in vaste dienst?

VastDnst

[nvt]

Werkt u als uitzendkracht etc.

[ja]/[nee]/[deels]/wn/wg

BijzCat1

[Nvt]/wn/wg anders

Werkt in een door de overheid gecreëerde baan?

SubBaan

Arbrel.WrkNemer = [ja] Arbrel.BedrPrak = [nvt]

Bent u gedetacheerd?

Detacheer

anders[nee]/wn/wg

(Oud.VastDnst = [Ja]/[Deels])

Kopieer variabelen uit vorige 

peiling

Endblok

anders
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TijdVast 

 Is met u afgesproken dat u bij goed functioneren in vaste dienst komt? 

TJaNee 

 

AfspDuur 

 Bent u aangenomen voor een bepaalde, vooraf vastgestelde periode? 

TJaNee 

 

DuurTijd 

 Voor hoe lang? 

1. Korter dan 1 maand  [Kort1] 

2. 1 tot 3 maanden  [M_1tot3] 

3. 3 tot 6 maanden  [M_3tot6] 

4. 6 maanden of langer  [Lang6] 

 

HoevJrDnst 

 >>ENQ: minder dan één jaar =  <ENTER><< 

 STEL VAST: Hoeveel hele jaren? 

 1..57, EMPTY 

 

HoevMndDnst 

>> ENQ: minder dan één maand = <ENTER><< 

STEL VAST: Hoeveel hele maanden? 

1..11, EMPTY 

 

Harde controle HoevJrDnst en HoevMndDnst 

JAREN en MAANDEN mogen NIET ALLEBEI <LEEG> zijn! 

 

Harde controle HoevJrDnst en HoevMndDnst 

Aantal maanden dient minimaal 6 te zijn! 

 

DuurVerw 

 >>ENQ: Rekenen vanaf startdatum werkkring<< 

 Hoe lang verwacht u in totaal in deze werkkring te werken? 

1. Korter dan 1 maand  [Kort1] 

2. 1 tot 3 maanden  [M_1tot3] 

3. 3 tot 6 maanden  [M_3tot6] 

4. 6 maanden of langer  [Lang6] 
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Bent u  aangenom en voor een bepaalde , vooraf geste lde periode?

A fspD uur

[Ja ] [N ee]/w n/w g

Voor hoelang dan?

D uurTijd

D uurVerw

[Lang6]

Endblok

Arbre l.B edrPrak = [nvt] o f 

VastD nst =  [nvt]

(A fl_H oelanG el <  184 of A fl_H oelanG el =  w n) {w erkt er korter dan een 

ha lf jaar} en

(A fspD uur =  [nee]/w n /w g of VastD nst =  [nvt] o f Arbre l.B edrPrak = [nvt])

B ijzC at1 <>  [U itzend]

Is  m et u   a fgesproken dat u  b ij goed functioneren in  vaste d ienst kom t?

TijdVast

Anders

VastD nst =  [ja ]/[dee ls ]
VastD nst =  [nee]/w n/w g

TijdVast =  [nee]/w n/w g of B ijzC at1 =  [U itzend]

Anders

H oelang verw acht u  in  deze w erkkring te  w erken ?

H oeveel jaren

H oeveel m aanden

H oevM ndD nst

W n/w g
R esponse/em pty

H oevJrD nst

H oevJrD nst =  em pty en H oevM ndD nst =  em pty

C ontrole

C ontro le

H oevJrD nst =  em pty en H oevM ndD nst <  6

anders

Anders

A fl_H oelanG el >=  184 en 

(A fspD uur =  [nee]/w n/w g of VastD nst =  [nvt] o f 

Arbre l.B edrPrak = [nvt])

D uurVerw  :=  [Lang6]
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Blok Arbeidsuren 

 

InlArbUren 

 >>ENQ: Toets <1> om verder te gaan. 

 

T_UrDnst 

Vorige keer werkte u ($1 Oud.UrDnst uur per week/$2 Oud.UrDnst uur per maand/$3 Oud.UrDnst uur per jaar/ $4 

Oud.UrDnst lesuur per week). Is dat nog zo? 

1. Ja    [Ja] 

2. Nee    [Nee] 

3. Vorige opgave foutief  [Fout] 

  

VastUren 

Bent u in dienst voor een vast aantal uren? 

1. Ja    [Ja] 

2. Nee    [Nee] 

3. N.v.t. (niet in dienst)  [Nvt] 

  

UrDnstWk 

U heeft aangegeven dat u gemiddeld <Basis.Betwerk.UrTot> uur per week werkt. Bent u ook in dienst voor 

<Basis.Betwerk.UrTot> uur per week? 

1. Ja    [Ja] 

2. Nee    [Nee] 

 

UrDnst 

 >>ENQ: Afronden op hele uren<< 

 Voor hoeveel uur bent u in dienst? 

 0..9995 

 

 

 



EBB Regulier 2012A – Blok Arbeidsuren  [Arburen] 

EBB Regulier 2012A CAPI/CATI 1.2 d.d. 08-11-2011  Pagina 43 van 219 

A lleen indien :

InventW erk .B etw rknu = [ja ]

(W erkkring [i])

VastU ren

In  d ienst voor <Basis.Betw erk .U rTot> uur?

 [ja]

U rD nstW k

D ienstverband .VastD nst = [ja ]/[nee]/[deels]/w n/w g

Eerste pe iling en eerste w erkkring en 

InventW erk .EenM eerW  = [Een] en

Basis.Betw erk .U rTot = response

Voor hoeveel uur bent u  in  d ienst?

U rD nst

anders

Anders

Anders

Vervo lgpeiling en  

O ud .Vasturen = [ja]/[nvt]

VastU ren :=  

O ud .VastU ren
Bent u  in  d ienst voor een vast aanta l uren ?

Anders

T_U rD nst

N og <O ud .U rD nst> uur per 

<O ud .Periode> in  d ienst?

O ud .U rD nst = response

(($1) O ud.Periode = [W eek]/w n/w g

(($2)  O ud.Periode = [M aand])

(($3) O ud.Periode = [Jaar])

(($4) O ud .Periode = [LesU ur])

anders

VastU ren = [ja ] en 

((eerste pe iling en ((eerste w erkkring en (U rD nstW k = [nee] o f InventW erk .EenM eerW  = [m eer])) o f tw eede w erkkring )) o f

(vervo lgpeiling en T_U rD nst =  [nee]/[fout]/em pty))

Anders

In lA rbU ren

>>EN Q : Toets <1> om  verder te  gaan .<<
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T_HoevGem 

 Vorige keer werkte u ($1 Oud.HoevGem uur per week/$2 Oud.HoevGem uur per maand/$3 Oud.HoevGem uur per 

jaar/ $4 Oud.HoevGem lesuur per week). Is dat nog zo? 

1. Ja    [Ja] 

2. Nee    [Nee] 

3. Vorige opgave foutief  [Fout] 

 

HoevGem 

 >>ENQ: Eventueel schatten. Afronden op hele uren<< 

 Hoeveel uur werkt u gemiddeld? 

 0..9995 

 

DgnMnd 

 >>ENQ: Incl. doorbetaald ziekte/verlof.<< 

 Kunt u dan zeggen op hoeveel dagen u de vorige maand heeft gewerkt? 

1. Hele maand    [HeleMnd] 

2. 16 dagen – hele maand  [N16dMeer] 

3. 11 – 15 dagen   [N11_15d ] 

4. 6 – 10 dagen   [N_6_10d] 

5. 0 – 5 dagen   [N_0_5d] 

 

PerDag 

>>ENQ: Afronden op hele uren.<< 

En hoeveel uur gemiddeld per gewerkte dag? 

0..24 

 

Zachte Controle PerDag 

 Uren meer dan gebruikelijk. Klopt aantal uren? 
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T_H oevG em

W erkt nog gem iddeld <O ud .H oevG em > uur per <O ud .Periode>?

Vervolgpeiling en 

O ud .H oevG em  = response

(($1) O ud.Periode = [W eek]/w n/w g

(($2)  O ud.Periode = [M aand])

(($3) O ud.Periode = [Jaar])

(($4) O ud .Periode = [LesU ur])

H oevG em

H oeveel uur w erkt u  gem iddeld ?

Anders

Kunt u  zeggen hoeveel dagen vorige m aand ?

D gnM nd

H oeveel uur per gew erkte dag ?

Perdag

[N _6_10d]/[N 11_15d]/

[N 16dM eer]/[H eleM nd]

Anders

w n/w g Anders

Vasturen = [nee ]/[nvt]/w n/w g/em pty Vasturen = [ja ]

Anders

Zachte controle

AndersPerD ag >  10

(eerste pe iling en InventW erk .EenM eerW  <>  [een ]) o f

(vervo lgpeiling en T_H oevG em  = [nee ]/[fout]/em pty)
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Periode 

 STEL VAST: Is dat per… 

1. week   [Week] 

2. maand   [Maand] 

3. jaar    [Jaar] 

4. Lesuren per week  [Les] 

Nodk, norf 

 

MaxUur 

 Integer 

 

Harde Controle UrDnst 

 Waarde moet tussen 0 en <MaxUur> zijn 

 

Zachte Controle UrDnst 

 Uren meer dan gebruikelijk. Klopt aantal uren? 

 

Harde Controle HoevGem 

 Waarde moet tussen 0 en <MaxUur> zijn 

 

Zachte Controle HoevGem 

 Uren meer dan gebruikelijk. Klopt aantal uren? 

 

UrenGlob 

 >>ENQ: antwoorden verplicht, eventueel schatten << 

 Weet u dan of het gaat om:  

5. 4 uur of minder per week, [Minder5] 

6. 5 tot en met 11 uur,  [Minder12] 

7. 12 tot en met 29 uur,  [Minder30] 

8. of om 30 uur of meer per week? [Is30Meer] 

nodk, norf 
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U renG lob

AndersU rD nst = w n/w g of 

D gnM nd = w n/w g of 

Perdag = w n/w g of

(eerste pe iling en eerste w erkkring en U rD nstW k = w n/w g) of

(vervo lgpeiling en  (T_U rD nst  =  w n/w g of T_H oevG em  =  w n/w g))

STEL VAST: Is dat per:   

Periode

AndersU rD nst = response of H oevG em  = response

>>EN Q : Antw oorden verp licht.<<  W eet u  dan of het gaat om : 

N odk, norf

M axU ur :=  412 M axU ur :=  4940 M axU ur :=  95M axU ur :=  69

[w eek][M aand ] [Jaar] [Les]

U rD nst = response H oevG em  = response

U rD nst > M axU ur 

H arde contro le

Anders

Periode = [w eek] en U rD nst >= 50 of

Periode = [m aand] en U rD nst >= 210 of

Periode = [jaar] en U rD nst >= 2500 of

Periode = [les] en U rD nst >= 37

Zachte contro le

Anders

H oevG em  > M axU ur 

H arde contro le

Anders

Periode = [w eek ] en H oevG em  >= 50 of

Periode = [m aand ] en H oevG em  >= 210 of

Periode = [jaar] en H oevG em  >= 2500 of

Periode = [les] en H oevG em  >= 37

Zachte contro le

Anders
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Afl_Uren 

 Afleiding Uren werkkring 

 TUren
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U rD nst :=  

O ud .U rD nst

H oevG em  :=  

O ud .H oevG em

Endblok

Afl_U ren A fle id ing uren W erkkring (z ie  h ierna)

Periode :=  

O ud .Periode

U rD nst :=  

Basis.Betw erk

.U rTot

U rD nstW k = [ja ]

Periode :=  

[w eek]

H oevG em  :=  

Basis.Betw erk .

U rTot

IF  H oevG em  = 

response then

Periode :=  

[w eek]

Periode :=  

O ud .Periode

U renG lob :=  

Basis.Betw erk .

U rSchat

U renG lob :=  

Basis.Betw erk .

U rSchat

vervo lgpeiling eerste pe iling

T_U rD nst = [ja ] T_H oevG em  =  [ja ]

InventW erk .EenM eerW  = [een ]

Anders Vasturen = [ja ]

Anders

Basis.Betw erk .

U rTot 

= w n/w g

Anders

Anders

H oevG em  :=  

Basis.Betw erk .

U rTot

IF  H oevG em  = 

response then

Periode :=  

[w eek]

U renG lob :=  

Basis.Betw erk .

U rSchat

Vasturen = 

[nee]/[nvt]/w n/w g

D ienstverband .VastD nst = 

[ja ]/[nee ]/[deels]/w n/w g

D ienstverband .VastD nst = [nvt] o f 

ArbR el.W rknem er = [nee ]/w n/w g
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Afle id ing uren w erkkring

A fl_U ren

LesFact:=  1

IF  (Periode =  Les) TH EN

             LesFact   :=  40 / 29

EN D IF

IF  U renG lob =  R ESPO N SE TH EN

          IF  U renG lob =  M inder5 TH EN

             H U ren :=  2

           ELSEIF U renG lob =  M inder12 TH EN

             H U ren :=  8

           ELSEIF U renG lob =  M inder30 TH EN

             H U ren :=  21

           ELSEIF U renG lob =  Is30M eer TH EN

             H U ren :=  34

          EN D IF

ELSEIF U rD nst =  R ESPO N SE TH EN

          IF  (periode =  w eek) TH EN

            H U ren :=  U rD nst

           ELSEIF periode =  m aand TH EN

            H U ren :=  U rD nst / (13 /3)

           ELSEIF periode =  jaar TH EN

            H U ren :=  U rD nst / 52

           ELSEIF periode =  les TH EN

            H U ren :=  U rD nst * LesFact

            EN D IF

ELSEIF H oevG em  = R ESPO N SE TH EN

             IF  (periode =  w eek) TH EN

                H U ren :=  H oevG em

              ELSEIF periode =  m aand TH EN

                H U ren :=  H oevG em  / (13/3)

              ELSEIF periode =  jaar TH EN

                H U ren :=  H oevG em  / 52

              ELSEIF periode =  les TH EN

                H uren :=  H oevG em  * LesFact

              EN D IF

ELSEIF D gnM nd =  N _6_10d TH EN

             H U ren :=   1 .847 * PerD ag * LesFact   {PerD ag a ltijd  ge ld ige w aarde door e lse if ; w n/w g hebben U renG lob }

ELSEIF D gnM nd =  N 11_15d TH EN

             H U ren :=   3  * PerD ag * LesFact

ELSEIF D gnM nd =  N 16dM eer TH EN

             H U ren :=   4  * PerD ag * LesFact

ELSEIF D gnM nd =  H eleM nd TH EN

             H U ren :=   5  * PerD ag * LesFact

ELSEIF D gnM nd =  N _0_5d TH EN

             H U ren :=  5

EN D IF 

A fl_U ren :=  M IN  (H uren , 95)
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Blok Referentieweek 

 

UrRefWk 

 >>ENQ:  * Vorige week = de week voorafgaand aan de enquêteweek (maandag t/m zondag). 

  * Lesuren plús overige gewerkte uren.<< 

 Hoeveel uur heeft u vorige week daadwerkelijk in deze werkkring gewerkt? 

 Turen 

Zachte Controle UrRefWk 

 Uren meer dan gebruikelijk. Klopt aantal uren? 

 

Afl_UrRef  

 Afleiding uren meer of minder gewerkt dan contracturen 

 TUren 

 

RefWkNietWrk 

 >>ENQ: Bij meerdere redenen de belangrijkste kiezen.<< 

 Wat was de reden waarom u vorige week niet heeft gewerkt? 

1.  

2. Geen of weinig werk in de branche op dit 

moment   

 [Slap] 

3. Opleiding of training   [OplTrain] 

4. Zwangerschapsverlof  [ZwangVlf] 

5. Ouderschapsverlof  [OudVlf] 

6. Zorgverlof   [ZorgVlf] 

7. Verlof   [Verlof] 

8. Feestdagen   [Feestdagen] 

9. Eindigen of veranderen van baan [EindBaan] 

10. Ziekte of arbeidsongeschiktheid [ZiekArbO] 

11. Andere reden   [Andere] 

 

DuurAfw 

>> ENQ.: tot nu toe << 

Hoe lang heeft u om die reden in totaal niet gewerkt? 

1. 3 maanden of korter [Kort3mnd] 

2. langer dan 3 maanden [Lang3Mnd] 

 

OntvSal   

Wordt u nog wel door uw werkgever doorbetaald in de vorm van loon, salaris of een uitkering? 

TJaNee 

 

PercSal 

Hoeveel procent van uw loon of salaris ontvangt u nu nog? 

1. minder dan 50% [Min50] 

2. 50 tot 75%  [P50] 

3. 75 tot 100%  [P75] 

4.  100%  [P100] 

 

RefWkMeerWrk 

 >>ENQ: Bij meerdere redenen de belangrijkste kiezen.<< 

 Wat was de reden waarom u vorige week meer uren heeft gewerkt dan normaal? 

1. variabele uren (bijvoorbeeld flexibele werktijden)  [Variabel] 

2. Overwerk      [Overwrk] 

3. Opbouw ADV     [ADV] 

4. Andere reden      [Andere] 

 

RefWkMinderWrk 

 >>ENQ: Bij meerdere redenen de belangrijkste kiezen.<< 

 Wat was de reden waarom u vorige week minder heeft gewerkt? 

1. Variabele uren (bijvoorbeeld flexibele werktijden) [Variabel] 6. Zorgverlof [ZorgVlf] 

2. Geen of weinig werk in de branche op dit moment [Slap]  7. Verlof  [Verlof]  

3. Opleiding of training     [OplTrain] 8. Feestdagen [Feestdagen] 

4. Zwangerschapsverlof    [ZwangVlf] 9. Eindigen of veranderen van baan [EindBaan] 

5. Ouderschapsverlof    [OudVlf]  10. Ziekte of arbeidsongeschiktheid 

[ZiekArbO] 

11. Andere reden [Andere] 



EBB Regulier 2012A – Blok Referentieweek  [RefWeek] 

EBB Regulier 2012A CAPI/CATI 1.2 d.d. 08-11-2011  Pagina 53 van 219 

H oeveel uren heeft u  vorige w eek daadw erke lijk  gew erkt?

R efW kM eerW rk

Afl_U rR ef:=  U rR efW k –  A fl_U ren

U rR efW k = 0

A fl_U rR ef > 0 A fl_U rR ef < 0

R eden n ie t gew erkt

R eden m inder gew erktR eden m eer gew erkt

R efW kM inderW rk

R efW kN ietW rk

[S lap]/[O plTra in ]/[O udV lf]/[Verlo f]/

[E indBaan]/[Andere ]/[Feestdag]/

[ZorgV lf] en

ArbR el[1 ].W rkN em er = [Ja]

H oe lang om  d ie  reden n ie t gew erkt?

D uurA fw

[Lang3M nd]

[Ja]

O ntvangt nog loon/sa laris?

O ntvSal

H oeveel procent?

PercSal

Endblock

U rR efW k

Anders

U rR efW k  =  response en 

W erkkring[1] en 

Arbeidsuren[1 ].Periode = [w eek]

Anders

Endblock

U rR efW k > 49 Anders

C ontrole U rR efW k

A lleen indien :

InventW erk .B etw rknu = [ja ] 

(W erkkring[i])

Anders

anders

D uurA fw  :=  

[kort3m nd]

anders

anders

R efW kN ietW rk 

= [Feestdag]

anders
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Blok Ouderschapsverlof 

 

Oudervlf 

 Maakt u op dit moment gebruik, of heeft u al eens gebruik gemaakt, van een ouderschapsverlofregeling? 

TJaNee 

 

KindOud 

 >>ENQ: Indien OP op dit moment ouderschapsverlof heeft, dit meetellen.<< 

 U heeft <aantal kinderen in huishouden jonger dan 9 jaar> kinderen jonger dan 9 jaar. 

 Voor hoeveel van hen heeft u reeds ouderschapsverlof opgenomen? 

 0..7 

 

Harde controle KindOud 

 Er zijn slechts <aantal kinderen in huishouden jonger dan 9 jaar>  kinderen jonger dan 9 jaar. 

 

StartOud 

 Bent u met ($1 dit/ $2 het laatste) ouderschapsverlof begonnen na <referentiemaand> vorig jaar? 

TJaNee 

 

UrenOud 

 >>ENQ: afronden op hele uren.<< 

 Voor hoeveel uur per week heeft of had u ouderschapsverlof? 

 TUren 

 

Harde Controle UrenOud 

 Waarde moet tussen 0 en 40 zijn 

 

MndOud 

 En voor hoeveel maanden? 

 1..60 

 

BetOud 

 Wordt het ouderschapsverlof betaald door de werkgever? 

1. Ja, geheel  [JaHeel] 

2. Ja, gedeeltelijk  [JaDeel] 

3. Nee   [Nee] 
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Peiling 3 en werkkring 1 en

OP = lid HHkern en 

NKind9 (= aantal kinderen in hh < 9 jaar) ≥ 1 en

Arbrel.Afl_Arbrel[1] = [Werkn] en Arburen.Afl_Uren[1] ≥ 12

Oudervlf

RefWeek.RefWkNietWrk = [OudVlf] of 

RefWeek.RefWkMinderWrk = [OudVlf]

Oudervlf = [Ja]

anders

Maakt op dit moment gebruik van ouderschapsverlofregeling?

KindOud

Oudervlf = [ja] anders

NKind9 > 1

Voor hoeveel kinderen reeds ouderschapsverlof opgenomen?

anders

($1) NKind9 = 1

($2) NKind9 > 1

StartOud

Met ouderschapsverlof begonnen na <referentiemaand> <referentiejaar – 1>?

UrenOud

[ja]

MndOud

> 40

Harde Controle 2

anders

KindOud > NKind9

Harde Controle 1

anders

Hoeveel uur per week?

anders

IntroOudVlf

De volgende vragen gaan over ouderschapsverlof.

Endblock

Wordt het ouderschapsverlof betaald door de werkgever?

BetOud

En voor hoeveel maanden?
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Blok Ziekteverzuim 

 

Verzuim 

 >>ENQ:  * Vorige week = week voorafgaand aan enquêteweek (maandag t/m zondag) 

* Zwangerschapsverlof niet tellen als ziekte 

* Alleen ziekte van respondent zelf meetellen 

 Heeft u vorige week in deze werkkring vanwege ziekte niet of minder gewerkt? 

1. Ja, minder gewerkt  [JaMinder] 

2. Ja, niet gewerkt  [JaNiet] 

3. Nee    [Gewerkt] 

 

NDagZiek 

 >>ENQ: * Vorige week = week voorafgaand aan enquêteweek (maandag t/m zondag) 

 Op hoeveel dagen heeft u vorige week ($1 minder/ $2 niet) gewerkt vanwege ziekte? 

 0.00..7.00 

 

DuurZiek 

 Hoe lang bent u tot nu toe in totaal ziek geweest? 

1. Korter dan 2 weken  [KortW_2] 

2. 2 weken tot 1 maand   [W_2tot4] 

3. 1 tot 3 maanden  [M_1tot3] 

4. 3 tot 6 maanden  [M_3tot6] 

5. 6 maanden of langer  [LangM_6] 

 

HoevJrZiek 

 >>ENQ: minder dan één jaar =  <ENTER><< 

 STEL VAST: Hoeveel hele jaren? 

 1..57, EMPTY 

 

HoevMndZiek 

>> ENQ: minder dan één maand = <ENTER><< 

STEL VAST: Hoeveel hele maanden? 

1..11, EMPTY 

 

Harde Controle HoevJrZiek en HoevMndZiek 

 HoevJrZiek en HoevMndZiek mogen niet allebei leeg zijn 

 

Harde Controle HoevJrZiek en HoevMndZiek 

 Aantal maanden dient minimaal 6 te zijn. 
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A lleen indien :

Peiling 3 en w erkkring 1

Verzuim

R eferentiew eek [1].R ef

W kN ietW rk  =  

[Z iekArbO ]

Verzuim  :=  [JaN iet] 

R eferentiew eek [1].R ef

W kM inderW rk = 

[Z iekArbO ]

Anders

N D agZiek

O p hoeveel dagen heeft u  vorige w eek ($1m inder/ $2 n ie t) gew erkt vanw ege z iekte ?

Verzuim  :=  [JaM inder]

D uurZiek

H oelang bent u  to t nu toe in  to taa l z iek gew eest ?

H oevJrZiek

STEL VAST : H oeveel he le JAR EN ?

Anders[LangM _6]

H oevM ndZiek

STEL VAST : H oeveel M AAN D EN ?

Endblock

R esponse /em pty W n/w g

Verzuim  = [JaM inder] ($1)/[JaN iet]($2)

H eeft u  vorige w eek in  deze w erkkring vanw ege z iekte n ie t 

o f m inder gew erkt?

Anders

H oevJrZ iek =  em pty en H oevM ndZiek =  em pty

C ontro le

C ontro le

H oevJrZ iek =  em pty en H oevM ndZiek <  6
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Blok Overwerk eerste peiling 

 

Overwerk2 

 $1 U heeft aangegeven dat u vorige week heeft overgewerkt. Werkt u regelmatig of soms over? 

 $2 Werkt u in deze werkkring wel eens over? 

1. Ja, regelmatig    [JaRegel] 

2. Ja, soms   [JaSoms] 

3. ($2 Nee)   [Nee] 

 

Overwcomp2 

 Hoe worden deze uren gecompenseerd? 

1. In tijd   [Tijd] 

2. In geld   [Geld] 

3. In tijd en geld   [TijdGeld] 

4. Niet    [Niet] 

 

Overwerk1 

 Neemt u wel eens werk mee naar huis? 

1. Ja, regelmatig    [JaRegel] 

2. Ja, soms   [JaSoms] 

3. Nee    [Nee] 

 

Overwcomp1 

 Hoe worden deze uren gecompenseerd? 

1. In tijd   [Tijd] 

2. In geld   [Geld] 

3. In tijd en geld   [TijdGeld] 

4. Niet    [Niet] 

 

OverwUur 

 >>ENQ: Afronden op hele uren.<< 

 Hoeveel uur heeft u vorige week ($3 overgewerkt/$4 thuis gewerkt)? 

 TUren 

 

CompGldP 

 >>ENQ: Afronden op hele uren.<< 

 Hoeveel van deze uren worden in geld gecompenseerd? 

 TUren 

 

Harde Controle CompGldP 

 Het aantal gecompenseerde uren kan niet groter zijn dan het totaal aantal overuren. 
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A lleen indien:

Peiling = 1 en W erkkring 1 en 

Arbeidsre latie [1 ].A fl_A rbR el =  

[freelan]/[w erkn]

$1  U  heeft aangegeven dat u vorige w eek heeft overgew erkt. W erkt u regelm atig of som s over? / $2  W erkt u w el eens over?

(($1 ) R eferentiew eek[1 ].R efW kM eerW rk = [O verw erk])

(($2 ) anders) 

O verw erk2

[JaR egel]/[JaSom s]

H oe w orden deze uren gecom penseerd ?

O verw com p2

N eem t u w el eens w erk m ee naar huis?

O verw erk1

[JaR egel]/[JaSom s]

H oe w orden deze uren gecom penseerd ?

anders

R eferentiew eek[1].A fl_U rR ef > 0 en

(O verw erk2 = [JaR egel]/[JaSom s] ($3 ) o f 

O verw erk1 = [JaR egel]/[JaSom s] ($4 ) )

anders

H oeveel uur heeft u  vorige w eek ($3  overgew erkt / $4  thu is gew erkt)?

O verw com p1

O verw U ur

O verw U ur > 0 en

(O verw com p1 = [G eld]/[T ijdG eld] of 

O verw com p2 = [G eld]/[T ijdG eld ])

H oeveel van deze uren w orden in geld gecom penseerd ?

C om pG ldP

Endblock

[JaR egel]/[JaSom s] anders

anders

C ontrole

C om pG ldP > O verw U ur
anders
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Blok Overwerk vervolgpeilingen 

 

Overwerk3 

 Heeft u vorige week in deze werkkring overgewerkt? 

TJaNee 

 

Overwerk4 

 Heeft u vorige week werk mee naar huis genomen? 

TJaNee 

 

OverwUurT 

 >>ENQ: Afronden op hele uren.<<  

 Hoeveel uur heeft u toen ($1 thuis gewerkt/ $2 overgewerkt)? 

 TUren 

 

CompGldT 

 Hoeveel van deze uren worden in geld gecompenseerd? 

 TUren 

 

Harde Controle CompGldT 

 Het aantal gecompenseerde uren kan niet groter zijn dan het totaal aantal overuren. 
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Alleen indien :

Vervolgpeiling en eerste werkkring en 

Arbeidsrelatie [1].A fl_A rbR el =  [w erkn ]/

[freelan]

Heeft u vorige week overgew erkt?

O verw erk3

[nee]/w n [ja]/w g

Heeft u vorige week werk m ee naar huis genom en ?

O verw erk4

O verw erk4 = [ja] ($1 ) of

(Referentieweek[1].RefW kM eerW rk = [overwerk] of O verw erk3 = [ja]) ($2 ) 

anders

Hoeveel uur heeft u vorige week ($1 thuis gew erkt/ $2  overgewerkt)?

O verw U urT

W n/w g

Hoeveel van deze uren worden in geld gecom penseerd ?

Com pG ldT

Endblock

Referentieweek[1].UrRefW k > 0 en 

Referentieweek [1].RefW kM eerW rk <> [overw rk]
anders

O verw UurT = response

Controle

C om pG ldT > O verw UurT

anders
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Blok Regeling werktijden 

 

Avond 

 ($1 >>ENQ: Overuren niet meerekenen.<<) 

 De volgende vragen gaan over uw normale werktijden in deze werkkring. 

 Werkt u wel eens ’s avonds, dat wil zeggen tussen 7 uur ’s avonds en 12 uur ‘s nachts? 

1. Ja, regelmatig  [JaRegel] 

2. Ja, soms  [JaSoms] 

3. Nee   [Nee] 

 

Nacht 

 ($1 >>ENQ: Overuren niet meerekenen.<<) 

 Werkt u wel eens ’s nachts, dat wil zeggen tussen 12 uur ’s nachts en 6 uur ‘s morgens? 

1. Ja, regelmatig  [JaRegel] 

2. Ja, soms  [JaSoms] 

3. Nee   [Nee] 

 

PloegenD 

 >>ENQ: Bedoeld wordt het werken in 2 of meer verschillende ploegen.<< 

 Werkt u in ploegendienst? 

1. Ja, gewoonlijk  [JaGewoon] 

2. Ja, soms  [JaSoms] 

3. Nee   [Nee] 

 

N_Ploeg 

 Hoeveel ploegen telt de ploegendienst? 

 >>ENQ: Kies uit 2, 3, 4 of 5 (=5 of meer).<< 

 2..5 

 

Zaterdag 

 ($1 >>ENQ: Overuren niet meerekenen.<<) 

 Werkt u wel eens op zaterdag? 

1. Ja, regelmatig  [JaRegel] 

2. Ja, soms  [JaSoms] 

3. Nee   [Nee] 

 

Zondag 

 ($1 >>ENQ: Overuren niet meerekenen.<<) 

 En op zondag? 

1. Ja, regelmatig  [JaRegel] 

2. Ja, soms  [JaSoms] 

3. Nee   [Nee] 
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A lleen indien:

Peiling 2 en 

BetW erkN u = [Ja ]

eerste w erkkring

W erkt u w el eens ‘s avonds ?

A vond

W erkt u w el eens ‘s nachts ?

N acht

W erkt u in p loegendienst?

PloegenD

H oeveel p loegen te lt de p loegendienst ?

W erkt u w el eens op zaterdag ?

N _Ploeg

Zaterdag

W erkt u w el eens op zondag ?

Zondag

Endblock

Arbeidsrelatie [1].A fl_A rbR el =  [w erkn] en 

(A vond <> [nee] of N acht <> [nee])

[JaG ew oon ] Anders

anders

(($1 ) Arbeidsrelatie [1 ].A fl_A rbR el = [w erkn ]) 
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Blok Woon-werkverkeer eerste peiling 

 

RegioWrk 

In welke provincie werkt u in deze werkkring doorgaans? 

1. Groningen  [Groning] 

2. Friesland  [Fries] 

3. Drenthe  [Drenthe] 

4. Overijssel  [Overijs] 

5. Flevoland  [Flevo] 

6. Gelderland  [Gelder] 

7. Utrecht   [Utrecht] 

8. Noord-Holland  [NHoll] 

9. Zuid-Holland  [ZHoll] 

10. Zeeland  [Zeeland] 

11. Noord-Brabant  [NBrab] 

12. Limburg (NL)  [Limburg] 

 13. Buitenland  [BuitLand] 

 14. Nvt, geen vast werkadres [NVT] 

 

Cod_LndWW 

>> ENQ:  Start codeermodule door het land in te toetsen. << 

 

LandWW 

STRING[40] 
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RegioWrk

In welke provincie werkt u in deze werkkring doorgaans?

Endblock

[Buitland]

>> ENQ:  Start codeermodule door het land in te toetsen. <<

Cod_LndWW

Alleen indien:

Eerste peiling en eerste werkkring en 

Arbeidsuren[1].Afl_Uren > 0

Anders

Response Anders

Toon land

LandWw
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Blok Woon-werkverkeer tweede peiling 

 

WaarWrk 

 Waar werkt u in deze werkkring doorgaans. Is dat:  

1. op uw woonadres ,  [Woonadr] 

2. op een ander vast adres,  [Vastadr] 

3. of op verschillende plaatsen? [Verschil] 

 

Wrkbasis 

>>ENQ:  * Via ander adres (bijv. kinderen afzetten, carpooler ophalen) naar verschillende plaatsen = code 1  

* Via ander adres (bijv. kinderen afzetten, carpooler ophalen) naar vast werkadres = code 2<< 

Gaat u doorgaans van uw woonadres naar die verschillende plaatsen of gaat u eerst naar een vast werkadres om van 

daar uit naar die verschillende plaatsen te gaan? 

1. Vanuit woonadres   [Woonbas] 

2. Eerst naar vast werkadres [Eldbas] 

 

OokThuis 

Verricht u doorgaans ook thuis werkzaamheden voor deze werkkring? 

1. Ja, verricht doorgaans ook thuis werkzaamheden  [Ja] 

2. Nee, verricht doorgaans thuis  geen werkzaamheden  [Nee] 

 

WoonWrk 

Is dat dan:  

1. in de woning zelf,     [InWon] 

2. of in een apart gedeelte van het gebouw of elders op het grondstuk, bijvoorbeeld praktijkruimte? 

       [BijWon] 

 

TeleWerkA 

Gebruikt u thuis voor dit werk een telefoon en een computer? 

 TJaNee 

 

TeleWerkB 

Zou het mogelijk zijn dit werk te doen zonder gebruik te maken van een telefoon en een computer? 

TJaNee 
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A lleen indien :

Peiling 2 en 

Arbeidsuren [i].A fl_U ren  >  0

W aar w erkt u  in  deze w erkkring doorgaans ?

W aarW rk

W rkbasis W oonW rk

w n/w g

D oorgaans van w oonadres naar versch illende 

p laatsen of eerst naar een ander w erkadres ?

[Verschil]

O okthuis

D oorgaans ook thu is w erkzaam heden ?

Anders

In w oning ze lf o f in  apart gedeelte ?

TeleW erkA

O okThuis = [ja] o f W oonW rk = [InW on]/w n

[W oonBas]

Anders

TeleW erkB

W erk te  doen zonder gebru ik van te le foon en com puter?

Anders

G ebru ikt u  thu is voor d it w erk een te le foon en een com puter ?

[ja ]

Endblock

[VastAdr][W oonadr]

Endblock
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Cod_PlaatsWW 

In welke plaats ligt dat adres? 

>>ENQ:  * Start codeermodule door de plaatsnaam in te toetsen. 

* Indien buitenland, toets ‘buitenland’.<< 

STRING[4] 

 

PlaatsWW 

STRING[40] 

 

Cod_LndWW 

>>ENQ: Start codeermodule door de plaatsnaam in te toetsen.<< 

STRING[4] 

 

LandWW 

STRING[40] 

 

VanWoonA 

>>ENQ:  Het gaat er om of woon-werk route start op het woonadres. Van woonadres via ander adres (bijv. 

kinderen afzetten, carpooler ophalen) naar vast werkadres = code 1<< 

Gaat u doorgaans van uw woonadres naar dat werkadres? 

TJaNee 
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W aarW rk = [Vastadr] o f W rkbasis = [E ldbas] 
Anders

C od_PltsW W

In  w elke p laats lig t dat adres?

C od _LndW W

response W n/w g

>>EN Q : S tart codeerm odule door land in  te  toetsen .<<

VanW oonA

G aat u  doorgaans van uw  w oonadres naar dat w erkadres ?

Endblock

Toon p laats

PlaatsW W

C od _PltsW W  =  bu iten land

response

Toon land

LandW W

W n/w g

Anders
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Blok Bedrijf werknemers 

 

MensDnst 

 >>ENQ: Indien detacherings- of uitzendkracht, dan het bedrijf waar respondent is gedetacheerd of naar is 

 uitgezonden.<< 

 Heeft uw werkgever meer mensen in dienst of bent u de enige? 

1. Meer    [Meer] 

2. O.P. is de enige werknemer  [Een] 

 

Vest_Geh 

Bestaat het bedrijf waar u in dienst bent uit meerdere onderdelen of vestigingen? 

TJaNee 

 

OmvangVest 

Hoeveel mensen werken er ongeveer in totaal in de vestiging waar u werkt? 

1. 1  [N_1] 

2. 2 – 9 [N_2tm9] 

3. 10 – 19 [N_10tm19] 

4. 20 – 49 [N_20tm49] 

5. 50 – 99 [N_50tm99] 

6. 100 of meer [N100meer] 

 

OmvanGeh 

Hoeveel mensen werken er ongeveer in totaal in het gehele bedrijf? 

1. 1  [N_1] 

2. 2 – 9 [N_2tm9] 

3. 10 – 19 [N_10tm19] 

4. 20 – 49 [N_20tm49] 

5. 50 – 99 [N_50tm99] 

6. 100 of meer [N100meer] 

 

BedrInst 

Werkt u bij een:  

1. bedrijf,   [Bedrijf] 

2. praktijk,   [Praktijk] 

3. instelling,   [Instelling] 

4. of particulier huishouden? [Parthh] 

5. N.v.t. (geen van deze)  [Anders] 

 

Bedrijfsnaam 

Wat is de naam van het bedrijf of de instelling waar u in dienst bent? 

>>ENQ:  * Naam van het gehele bedrijf of de stichting. 

 * Indien detacherings- of uitzendkracht, naam van het bedrijf waar respondent is gedetacheerd of naar is 

uitgezonden.<< 

 

ItemBedrijfsnaam 

STEL VAST: Wat is de volledige naam van het bedrijf? 

>>ENQ: alleen de aanvullende tekst invullen.<< 

 

Sel_Bedrijfsnaam 

STEL VAST: Naam bedrijf? 

1. … 

2. … 

3. … 

4. … 

5. … 

6. Geen van bovenstaande 
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Alleen indien: 

BetWrkNu = [Ja] en

((Werknemer = [ja]) en 

(Peiling = 1 of Nieuwe werkkring of Nieuw persoon of 

Dienstverb.BijzCat1[i] = [Uitzend] of 

Dienstverb.Detacheer[i] = [Ja]))

(Werkkring[i])

Bestaat het bedrijf uit meerdere onderdelen of vestigingen?

MensDnst

[Meer] anders

Werkt u bij een:->

Vest_Geh

anders

Hoeveel mensen werken er in de vestiging?

[Ja]

OmvangVest

Start Zoekmachine

BedrijfsNaam

Heeft uw werkgever meer mensen in dienst of bent u de enige?

BedrInst

[Bedrijf]/[Praktijk]/[Instell]

Endblok

anders

OmvanGeh = [Meer100] of

OmvangVest = [Meer100]

anders

Wat is de naam van het bedrijf of de instelling?

1 tot 6 zoekresultatenMeer dan 6 zoekresultaten anders

STEL VAST: Volledige naam

ItemBedrijfsNaam

STEL VAST: Naam bedrijf?

Sel_BedrijfsNaam

Hoeveel mensen werken er in het hele 
bedrijf?

[N_50tm99]/

[N100meer]

anders

OmvanGeh

OmvanGeh := 
[Meer100]
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BedrijfsAct 

Wat voor soort bedrijf of instelling is dat? 

 

Sel_BedrijfsAct 

STEL VAST: voornaamste bedrijfsactiviteit 

 

Sel_BedrijfsActExtra 

 STEL VAST: voornaamste bedrijfsactiviteit 
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BedrijfsAct

Sel_BedrijfsNaam  = EM PTY / [G eenDeze ]
anders

W at is voor soort bedrijf of de instelling is dat?

1 tot 6 zoekresultaten anders

STEL VAST: Volledige naam

Sel_BedrijfsAct

Endblok

STEL VAST: Voornaam ste bedrijfsactivite it

Sel_BedrijfsActExtra

SBI in lijst SBI 2008
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Blok Bedrijf niet-werknemers 

 

Personel 

 Heeft ($1 u/$2 uw partner) personeel in dienst? 

 TJaNee 

 

BedrOmvZ 

 Hoeveel mensen heeft ($1 u/$2 uw partner) ongeveer in totaal in dienst? 

1. 1  [N_1] 

2. 2 – 9 [N_2tm9] 

3. 10 – 19 [N_10tm19] 

4. 20 – 49 [N_20tm49] 

5. 50 – 99 [N_50tm99] 

6. 100 of meer [N100meer] 

 

MeerBedr 

 Verricht u de werkzaamheden voornamelijk voor één bedrijf of instelling of voor meer bedrijven of instellingen? 

 >>ENQ: Indien niet bedrijf/instelling, bijv huishouden(s), dan code 3.<< 

1. voornamelijk voor één    [Een] 

2. voor meer     [Meer] 

3. werkt niet voor bedrijf of instelling  [NVT] 

 

SoortKan 

 Kunt u aangeven voor wat voor soort bedrijven of instellingen u werkt? 

 TJaNee 

 

BedrijfsAct 

 STEL VAST: 

($3 Wat voor soort bedrijf, praktijk of beroep heeft u?) 

($4 Wat voor soort bedrijf, praktijk of beroep heeft uw partner?) 

($5 Bij wat voor soort bedrijf of instelling werkt u?) 

($6 Bij wat voor soort bedrijf of instelling werkt u voornamelijk?) 

($7 Wat voor soort bedrijven of instellingen zijn dat?) 

 

Sel_BedrijfsAct 

 STEL VAST: soort bedrijf 

 

Sel_BedrijfsActExtra 

 STEL VAST: voornaamste bedrijfsactiviteit 
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STEL VAST:
$3/$4 Wat voor soort bedrijf, praktijk of beroep heeft ($3 u / $4 uw partner)?

$5/$6 Bij wat voor soort bedrijf of instelling werkt u ($6 voornamelijk)?
$7 Wat voor soort bedrijven of instellingen zijn dat?

Alleen indien: 

BetWrkNu = [Ja] en

((Werknemer <> [ja]) en 

(Peiling = 1 of Nieuwe werkkring of Nieuw 

persoon))

(Werkkring[i])

Heeft ($1 u/ $2 uw partner) personeel in dienst?

Personel

ArbRel.BedrPrak = [Eigen]($1)/[Partner] ($2) ArbRel.BedrPrak = [NVT] anders

Werkzaamheden voornamelijk voor één bedrijf of instelling 
of voor meer?

MeerBedr

[Meer] anders

Kunt u aangeven voor wat voor soort 
bedrijven/instellingen u werkt?

SoortKan

Hoeveel mensen heeft ($1 u/ $2 uw partner) 
ongeveer in totaal in dienst?

[Ja] anders

BedrOmvZ

ArbRel.BedrPrak = [Eigen]($3)/[Partner] ($4)/[Ouders] ($5) of

MeerBedr = [Een] ($6) of SoortKan = [Ja] ($7)

anders

Start Zoekmachine

BedrijfsAct

1 tot 6 zoekresultaten

STEL VAST: Soort bedrijf?

Sel_BedrijfsAct

STEL VAST: Voornaamste bedrijfsactiviteit

Sel_BedrijfsActExtra

SBI in lijst SBI 2008
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ZZP 

 >>ENQ: *Voorbeelden verkoop goederen/grondstoffen = (web)winkel, café, boerderij.  

  *Voorbeelden arbeid/diensten = klusser, kapper, adviseur.<<  

Gaat het hierbij om een bedrijf met als belangrijkste doel de verkoop van goederen of grondstoffen of biedt u 

vooral uw eigen arbeid of diensten aan? 

1. Verkoop van goederen of grondstoffen     [Verkoop]  

2. Aanbieden van eigen arbeid of diensten     [Dienst] 

3. Beiden evenveel        [Beiden] 

 

Afl_ZZP 
 *Afleiding ZZP’ers.  

 

 

  



EBB Regulier 2012A – Bedrijf niet-werknemers [Bedrijf] 

EBB Regulier 2012A CAPI/CATI 1.2 d.d. 08-11-2011  Pagina 77 van 219 

Gaat het hierbij om een bedrijf met als belangrijkste doel de verkoop van goederen of grondstoffen of biedt u vooral 

uw eigen arbeid of diensten aan?

ArbRel.BedrPrak = [Eigen] en Personel = [Nee]
anders

ZZP

Afl_ZZP: 

Als ArbRel.BedrPrak = [NVT] of ZZP = [Dienst] dan Afl_ZZP = [Ja]

Anders Afl_ZZP = [Nee]

Endblok
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Blok Beroep 

 

T_Beroep 

 Heeft u nog hetzelfde beroep of dezelfde functie als de vorige keer? 

 TJaNee 

 

IntroBeroep 

 De volgende vragen gaan over uw beroep. 

 >>ENQ: Toets <1> om verder te gaan. 

 

Beroep 

 Welk beroep oefent u op dit moment uit? 

 

Sel_Beroep 

 STEL VAST: welk beroep? 

1. … 

2. … 

3. … 

4. … 

5. … 

6. Geen van bovenstaande 
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A lleen indien : 

B etW rkN u = [Ja] en W erkkring = 1

In troB eroep

D e vo lgende vragen gaan over uw  beroep .

Endblok

Start Zoekm achine

Peiling <> 1 en 

O ud.Beroep =  respons of

(O ud.BedrP rak =  [E igen] en (O ud.Sel_Beroep <> EM PTY / [G eenD eze ] /w n/w g of 

O ud.Leid ing =  [Ja] o f O ud.VoornW zh =  respons of O ud.W zh_A IBR  =  respons))

anders

H eeft u  nog hetze lfde beroep a ls de vorige keer?

T_B eroep

[Ja]anders

andersB edrPrak <> [E igen]

W elk beroep oefent u  op d it m om ent u it?

B eroep

1 to t 6  zoekresulta ten of

(ArbR el.B edrPrak = [E igen] en zoekresulta ten Bedrijf >  6)

anders

STEL VAST : w elk beroep?

Sel_B eroep
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Leiding 

 ($1 Houdt u zich hoofdzakelijk bezig met leidinggeven of toezicht houden?) 

 ($2 Geeft u in dit beroep of deze functie leiding aan medewerkers?) 

 TJaNee 

 

N_LeidW 

 Aan hoeveel? 

 >>ENQ: Personeel aan wie via anderen leiding wordt gegeven meetellen.<< 

1. 1 – 4 [N_1tm4] 

2. 5 – 9 [N_5tm9] 

3. 10 – 19 [N_10tm19] 

4. 20 – 49 [N_20tm49] 

5. 50 – 99 [N_50tm99] 

6. 100 of meer [N100meer] 

 

VoornWzh 

 ($3/4 Wat zijn ($4 naast leidinggeven) de voornaamste werkzaamheden die u verricht?) 

($5 Wat voor werk doet u hoofdzakelijk?) 

 

Wzh 

 ($3/4 Wat zijn ($4 naast leidinggeven) de voornaamste werkzaamheden die u verricht?) 

($5 Wat voor werk doet u hoofdzakelijk?) 

 

Sel_Werkzaamheden 

 STEL VAST: Welk beroep? 

1. … 

2. … 

3. … 

4. … 

5. … 

6. Geen van bovenstaande 
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Sel_B eroep = [G eenD eze ]/w n/w g en

(ArbR el.B edrPrak <> [E igen] en Leiding <> [Ja ] ($3)) of

(ArbR el.B edrPrak <> [E igen] en Leiding = [Ja] ($4)) of

(ArbR el.B edrPrak = [E igen] en Leiding <> [Ja] ($5)) 

($1 ArbR el.B edrPrak = [E igen] en Bedrijf.Personel = [ja]) 

($2 anders )

anders

$1 H oudt u zich hoofdzakelijk bezig m et le id inggeven of toezicht houden ? / $2 G eeft u le id ing aan m edew erkers?

Leiding

N O T: (A fl_U ren < 12 en ArbR el.B edrPrak <> [E igen]) of

(Beroep = w n/w g) of (ArbR el.B edrPrak = [E igen] en 

Bedrijf.Personel <> [ja]) of (Bedrijf.BedrInst = [PartH H ]/

[G eenD eze ]) of (Bedrijf.M eerB edr = [M eer]/[N iet]/w n/w g)

[Ja ] en ArbR el.B edrPrak <> [E igen ] anders

Aan hoeveel?

N _LeidW

anders

$3/$4  W at zijn  ($4 naast le id inggeven ) de voornaam ste w erkzaam heden ? / $5  W at voor w erk doet u hoofdzakelijk?

VoornW zh

N O T: (B eroep = w g) of (Sel_B eroep <> EM PTY) of

(ArbR el.B edrPrak en [E igen] en Leiding = [Ja ]/w g) 

anders

$3/$4  W at zijn  ($4 naast le id inggeven ) de voornaam ste w erkzaam heden ? / $5  W at voor w erk doet u hoofdzakelijk?

1 tot 6 zoekresultaten anders

W zh

STEL VAST : W elk beroep?

Sel_W erkzaam heden

Endblok
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Blok Afleiding uren totaal 

 

Afl_UrenWerk 

 Afleiding aantal uren van werkkring 1 en 2 samen in exacte uren 

 Turen (mag leeg zijn) 

 

Afl_UrTot 

 Afleiding uren van werkkring 1 en 2 samen met 12 uren grens 

 Minder dan 12 uur   [min_12] 

 12 uur of meer   [meer_12] 

 Werkt niet   [Wrkniet] 
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A fl_U renw erk

IF  (Peilnr =  1) TH EN

     IF  Basis.Betw erk .U rto t =  R ESPO N SE TH EN  A fl_U renw erk :=  Basis.Betw erk.U rto t

     ELSEIF Basis .Betw erk.U rto t =  N O N R ESPO N SE TH EN  

        IF  Basis.Betw erk .U rSchat =  [M inder5] TH EN  A fl_U renw erk :=  2

        ELSEIF Basis.Betw erk .U rSchat =  [M inder12] TH EN  A fl_U renw erk :=  8

        ELSEIF Basis.Betw erk .U rSchat =  [M inder30] TH EN  A fl_U renw erk :=  21

        ELSEIF Basis.Betw erk .U rSchat =  [Is30M eer] TH EN  A fl_urenw erk :=  34

        EN D IF

     ELSEIF Basis .Betw erk.U rto t =  EM PTY TH EN  A fl_U renw erk :=  EM PTY

     EN D IF

  ELSEIF (Peilnr >  1) TH EN

     IF  (A rburen [1].A fl_U ren <> EM PTY ) AN D  (A rbU ren [2].A fl_U ren <> EM PTY ) TH EN

        A fl_U renW erk :=  M IN (Arburen [1 ].A fl_U ren +  A rbU ren [2].A fl_U ren,95)

     ELSEIF (A rbU ren [1].A fl_U ren <> EM PTY ) TH EN  A fl_U renw erk :=  M IN (Arburen [1].A fl_U ren ,95)

     ELSE A fl_U renw erk :=  EM PTY

     EN D IF

  EN D IF

A fl_U rTot

  IF  A fl_U renW erk =  EM PTY TH EN  A fl_U rTot :=  W rkN iet

  ELSEIF (A fl_U renw erk IN  [0..11]) AN D  (A fl_U renw erk <> EM PTY ) TH EN  A fl_U rTot :=  M in_12

  ELSEIF A fl_U renw erk >= 12 TH EN  A fl_U rTot :=  M eer_12

  EN D IF
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Module Werkzoeken 
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Reden WilWerk

anders

Einde module

Meer Minder Werken

Lft_OP < 75 en

Dienstverb.BijzCatWrk[1] <> [WSW] en

((Arburen_totaal.Afl_UrTot = [min_12] of BetWrkNu = [nee]))

anders

Einde module BetWrkNu = [nee]

((WilWerken.WilWerk = [Nee]) of 

(WilWerken.WilWerk = [KanNiet])) 

en WilWerken.AanpWerk <> [Ja]

MeerMinder.Verander = [ja]

Einde module

Zoeken_EU ZoekGedrag

anders

Peiling = 1 Peiling = 2 t/m 5

Willen Werken (incl. beschikbaarheid)
Kopieer Willen Werken (incl. 

beschikbaarheid) uit Basisvragenlijst

Einde module Einde module

Peiling = 2 andersanders

Zorg

Willen werken Meer minder werken

SZW Zorg

Peiling 3 

en ((NKind12 > 0) en 

((WilWerken.WilWerk = [Ja]) en 

((WilWerken.Wil_UrWk >= 12) of 

(WilWerken.Wil_12Ur = [ja]) of 

(InventWerk.BetWrkNu = [ja]))) of

((MeerMind.MeerMind = [JaMeer]) en 

(MeerMind.KanDat <> Geregeld))) 

anders

Peiling = 2

MeerMinder.SrtZorgM = [Kind/[Volwas] of

Reden_WilWerk.SrtZorgW = [Kind/[Volwas] 

anders

Werkzoeken

Dienstverb.BijzCatWrk[1] <> [WSW] en

Arburen_totaal.Afl_UrTot = [meer_12]

(WilWerken.Wil_UrWk >= 12) of

(WilWerken.Wil_12Ur = [ja]) of

((BetWrkNu = [nee]) en 

(WilWerken.WilWerk = [Ja]/[KanNiet]) en 

((WilWerken.Wil_UrWk < 12 (en = 

rsponse)) of (WilWerken.Wil_12Ur = 

[nee])))



EBB Regulier 2012A – Module Werkzoeken – Intro 

EBB Regulier 2012A CAPI/CATI 1.2 d.d. 08-11-2011  Pagina 86 van 219 

Werkzoeken: Blok  Intro 

 

InlWrkZoek 

>>ENQ: Toets <1> om verder te gaan.<< 
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In lW rkZoek

>>ENQ : Toets <1> om  verder te gaan .<<
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Werkzoeken: Blok Willen werken 

 

WilWerk 

$1 Zou u op dit moment betaald werk willen hebben? Ook 1 uur per week of een korte periode telt al mee. 

$2 Zou u op dit moment betaald werk willen hebben voor 12 uur of meer per week, al dan niet in een nieuwe werkkring?  

1.  Ja [Ja] 

2.  Nee [Nee] 

3. Reeds gevonden [Gevonden] 

4. Wil wel maar kan niet [Kan niet] 

 

DuurHalf 

Gaat het om een baan voor korter of langer dan een half jaar? 

1. Korter dan een half jaar   [KorterH] 

2. Half jaar of langer    [LangerH] 

 

BeginNw 

Wanneer begint u? 

>>ENQ: dag-maand-jaar<< 

 

Controle 

Datum in het verleden niet toegestaan. 

 

UrenGa 

Hoeveel uur per week gaat u in totaal werken? 

>> ENQ: Afronden op hele uren<< 

TUren 

 

Zachte controle 

 Weet u zeker dat het aantal uren klopt? 

 

T_RedenA 

Is dat nog steeds vanwege ziekte of arbeidsongeschiktheid? 

TJaNee 

 

AanpWerk 

Acht u zich eventueel in staat om ($2 12 uur of meer per week) te werken met aangepaste werkzaamheden of 

werkomstandigheden? 

TJaNee 

 

Wil_UrWk 

Hoeveel uren per week zou u in totaal willen werken? 

>> ENQ: * Afronden op hele uren. 

                      * Maximaal 95 uur << 

Turen 

 

Harde controle 

 Het aantal uren kan niet kleiner dan 12 zijn! 

 

Wil_12Ur 

Zou u 12 uur of meer per week willen werken? 

TJaNee 

 

EigenBdf 

U heeft gezegd dat u  12 uur of meer wilt gaan werken. Wilt u dat doen in een eigen bedrijf of praktijk? 

1.  Ja, alleen in eigen bedrijf [JaAlleen] 

2.  Ja, eigen bedrijf naast baan werknemer [JaNaast] 

3. Nee  [Nee]  
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$1  B etW rkN u  =  N ee

$2  A fl_U rTot =  M in_12

W ilW erk

$1 W il op d it m om ent betaa ld  w erk ?

$2  W il op d it m om ent betaa ld  w erk voor 12 uur o f m eer per w eek ?

U renG a

        H oeveel uren gaat u  w erken ?

A anpW erk

     Acht z ich in  s taat om  ($2 12 uur o f  m eer) te  w erken

[G evonden] [Ja] anders

w n/w g

[ja] anders

EndB lok

EndB lok
D uurH alf

        Baan voor korter o f langer ha lf jaar?

B eginN w

        W anneer begin  u ?

BeginN w  <  Sysdate

C ontro le datum

anders

>50

C ontro le uren

anders

W il_U rW k

       H oeveel uur zou u w illen w erken ?
anders

w n/w g en B etW rkN u = N ee anders

<  12 en 

B etW rkN u = 

N ee 

anders

W il_12U r

     Zou u 12 uur o f m eer per w eek w illen  w erken? 

(W il_U rW k  >=  12) o f (W il_12U r  =  [Ja ]) o f

(((W ilW erk  =  [Ja]) o f (A anpW erk = [Ja])) en (B etw rknu = [Ja]) en (W il_U rW k  <>  response))

EigenB df

W il 12 uur o f m eer w erken in  e igen bedrijf o f praktijk  ?

A lleen indien :

Peiling 2  t/m  5 en 

((L ft_O P  <  75) en (D ienstverb [1 ].B ijzC at1 <> [W SW ]) en

((A fl_U rTot =  [m in_12] o f BetW rkN u =  [nee])))

[N ee ]/[KanN iet] en 

O ud.R edenen =  [Z iekAO ]

T_R edenA

N og steeds vanw ege z iekte /

arbe idsongeschikthe id?

[KanN iet] en 

O ud.R edenen <> [Z iekAO ]

[ja]
anders

EndB lok
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KunnStrt 

($3 Stel dat u vandaag alles rond zou hebben.) 

 Op welke termijn zou u ($4 12 uur of meer per week kunnen gaan werken / $5 kunnen beginnen)? 

1.  Binnen 2 weken [Mind2Wkn] 

2.  2 weken tot 3 maanden [Wk2_Mnd3] 

3. 3 maanden tot 6 maanden [Mnd3_6] 

4. 6 maanden of langer [Mnd6Meer] 

 

VerwStrt 

Wanneer verwacht u dat uw bedrijf daadwerkelijk van start gaat? 

1.  Minder dan 3 maanden  [Mind3Mnd] 

2.  3 maanden tot 6 maanden [Mnd3_6] 

3. 6 maanden of meer [Mnd6Meer] 

4. N.v.t. Al van start gegaan [AlStart]     

 

Afrond1 

     Heeft u die periode nodig om iets af te ronden in verband met:  

     >>ENQ.: Meerdere antwoorden mogelijk.<< 

6. ($6 Uw huidige werkkring) [HuidWrk]  

7. vrijwilligerswerk, [Vrijwil] 

8. opleiding of studie [OplStud] 

9. of kinderopvang? [K-opvang] 

10. N.v.t. (geen van deze) [NVT] 

 

Afrond2 

     Of is dat in verband met:  

     >>ENQ.: Meerdere antwoorden mogelijk.<< 

5. ziekte, [Ziekte] 

6. vakantie [Vakantie] 

7. of persoonlijke omstandigheden? [PersOmst] 

8. N.v.t. (geen van deze) [NVT] 

 

Afgel_4W 

Heeft u de afgelopen 4 weken iets gedaan om aan ($7 werk te komen van 12 uur of meer per week /  

$8 werk te komen). Advertenties nakijken om een baan te vinden telt al mee. 

1.  Ja [Ja]  

2.  Nee [Nee]  

3.   Nee, O.P. in afwachting sollicitatie  [AfwSoll]  
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EigenB df <> [JaA lleen]) èn

K unnStrt = [W k2_M nd3]/[M nd3_6]/[M nd6M eer] anders

A frond 1

Periode nodig  om  ie ts a f te  ronden in  verband m et ($6  w erk,) vrijw illigersw erk, op le id ing, k inderopvang?

[N VT]

A frond 2

O f in  verband m et z iekte , vakantie , persoonlijke  om standigheden?

anders

A fgel_4W

Afgelopen 4  w eken ie ts gedaan om  ($7  w erk van 12 uur o f m eer per w eek te  v inden / $8  w erk te  kom en)

Verw Strt

W anneer bedrijf daadw erke lijk  van start ?

EigenB df = [JaA lleen] anders

($6 B etW rkN u  =  Ja)

($7  (B etW rkN u = Ja en (W ilW erk  =  [Ja ] o f A anpW erk = [Ja])) o f (B etW rkN u = 

N ee en W il_12U r = [Ja]))

($8   anders)

( $3  EigenB df  =  [JaA lleen] 

  $4  (B etW rkN u = Ja en (W ilW erk = [Ja] o f A anpW erk  =  [Ja ])) o f (B etW rkN u = N ee en 

W il_12U r =  [Ja ])

  $5   B etW rkN u  =  N ee en (W il_12U r =  [N ee]/w n/w g of A anpW erk = [Ja ]))

K unnStrt

($3 Ste l dat u  vandaag a lles rond zou hebben )

O p w elke term ijn  zou u ($4  12 uur o f m eer per w eek kunnen gaan w erken / $5  kunnen beginnen)?

W ilW erk  =  [Ja ] o f

W ilW erk  =  [KanN iet] en A anpW erk  =  [Ja] 

anders

Endblok

Endblok
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Werkzoeken: Blok Reden Wilwerk 

 

Redenen 

 >>ENQ: Arbeidsongeschiktheid = dat wat de respondent er onder verstaat.<< 

 U heeft aangegeven dat u nu geen betaald werk ($1 van 12 uur of meer per week) ($2 kunt / $3 wilt) hebben. 

 Wat is hier de voornaamste reden voor? 

 1. Zorg voor gezin/huishouden of andere zorgtaken [Zorg] 

 2. Opleiding of studie     [OplStu] 

 3. VUT/ pensioen / hoge leeftijd   [VUTPens] 

 4. Ziekte / arbeidsongeschiktheid   [ZiekAO] 

 5. Andere reden     [Ander] 

 

SrtZorgW 

>>ENQ: Meer dan één antwoord mogelijk.<< 

STEL VAST: Gaat het dan om zorg voor:-> 

1. kinderen     [Kind] 

2. hulpbehoevende volwassenen of   [Volwas] 

3. om een ander zorg?    [Anders] 
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W illen.T_RedenA <> [Ja] / w n/wg en

((W illen.W ilW erk = [N ee ]) o f

((W illen.W ilW erk = [KanN iet]) en (W illen.AanpW erk = [nee ]/w n/w g))  o f

(((W illen.W ilW erk = [KanN iet]) en ((W illen.W il_U rW k  <12) of (W illen.W il_12U r =  [nee]))) o f

((W illen.W ilW erk = [Ja]) en ((W illen.W il_UrW k <12) of (W illen.W il_12U r =  [nee]))) o f

((W illen.W ilW erk = [G evonden ]) en ((W illen.W il_UrW k  <12) of (W illen.W il_12Ur = [nee]))))

anders

Belangrijkste reden om  nu geen betaald werk ($1  van 12 uur of m eer per week ) te ($2  kunnen / $3  w illen) hebben

R edenen

Endblok

(($1 ) BetW rkNu = [Ja] of 

(BetW erkNu = [Nee ] en W il_12U r =  [nee]))

(($2 )  W ilW erk =  [KanN iet]

(($3 ) W ilW erk <> [KanN iet])

Alleen indien :

((Lft_O P < 75) en (Dienstverb .BijzCat1 <> [W SW ]) en

((A fl_U rTot =  [m in_12] of BetW rkNu = [nee])))

Peiling = 2/3 en

Redenen = [Zorg ]
anders

STEL VAST: G aat het dan om  zorg voor :->

SrtZorgW
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Werkzoeken: Blok Meer minder werken 

 

MeerMind 

 Zou u binnen 6 maanden meer of minder willen gaan werken, aangenomen dat uw verdiensten dan ook veranderen? 

 1. Ja, meer    [JaMeer] 

 2. Ja, minder    [JaMinder] 

 3. Nee     [Nee] 

 4. Reeds geregeld, baan gevonden  [Geregeld] 

 5. Stopt met werken    [Stopt] 

 

UurWil 

 >> ENQ: * Afronden op hele uren. 

  * Maximaal 95 uur. 

Hoeveel uur per week zou u willen werken? 

[1..95] 

 

Stappen 

Heeft u in de afgelopen 6 maanden in ($1 één of meer van uw huidige werkkringen /$2 uw huidige werkkring) 

stappen ondernomen om dat te realiseren? 

TJaNee 

 

KanDat 

Kunt u ($3 meer / $4 minder) gaan werken? 

1. Ja     [Ja] 

2. Nee     [Nee] 

3. Reeds geregeld    [Geregeld] 

 

UurGa 

 >> ENQ: * Afronden op hele uren. 

 Hoeveel uur per week gaat u werken? 

[1..95] 

 

IsDatBij 

 Is dat in ($1 één of meer van uw huidige werkkringen /$2 uw huidige werkkring)? 

1. Ja     [Ja] 

2. Nee     [Nee] 

3. Gedeeltelijk    [Deels] 

 

Redenver 

 Wat is de voornaamste reden waarom u binnen 6 maanden stopt met werken? 

 1. Zorg voor gezin/huishouden of andere zorgtaken [Zorg] 

 2. Opleiding of studie     [OplStu] 

 3. VUT/ pensioen / hoge leeftijd   [VUTPens] 

 4. Ziekte / arbeidsongeschiktheid   [ZiekAO] 

 5. Werk verviel / bezuinigingen   [Verviel] 

 6. Arbeidsconflict     [Conflict] 

 7. Geen van deze     [GeenDeze] 

 

Verander 

 Zou u op dit moment van werkkring willen veranderen? 

 1. Ja     [Ja] 

 2. Nee     [Nee] 

 3. Heeft andere baan gevonden  [AnderBaan] 

 

IvmOntsl 

 ($5 Is / $6 Was) dat in verband met dreigend ontslag? 

 TJaNee 
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Binnen 6 m aanden m eer of m inder w illen gaan w erken ?

[JaM eer] ($3)/[JaM inder] ($4)

H oeveel uur per w eek zou u w illen w erken ?

Stappen ondernom en om  dat te 

realiseren?

Zou u op d it m om ent van w erkkring w illen veranderen ?

In verband m et dre igend ontslag ?

M eerM ind

U urW il

[ja ]

Verander

[ja ] ($5)/[AnderBaan ] ($6)

Ivm O ntsl

[G eregeld ][N ee]/w n/w g [S topt]

H oeveel uur per w eek gaat u w erken ?
R eden om  te stoppen 

m et w erken?

andersR espons /w n

Stappen

anders

Kunt u m eer/m inder gaan 

w erken?

K anD at

U urG a

Is dat in  uw  huid ige w erkkring ?

IsD atB ij

R edenver

anders

A lleen indien:

D ienstverb [1].B ijzC at1[1] <> [W SW ] en

Afl_U rTot = [m eer_12]

($1) InventarisatieW erkkringen .A fl_N w erkkringen  =  [m eer]

($2) Anders
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VastBaan 

Wilt u een vaste baan hebben? 

TJaNee 

 

ByHuidig 

Wilt u dat in ($1 één of meer van uw huidige werkkringen /$2 uw huidige werkkring)? 

TJaNee 

 

ZichtOp 

Is daar zicht op? 

TJaNee 

 

RedParNw 

Een werkweek van 32 uur of minder wordt gezien als een deeltijd baan. U stopt binnen 6 maanden met werken 

vanwege ($7 zorgtaken / $8 opleiding of studie / $9 VUT of pensioen / $10 ziekte of arbeidsongeschiktheid). Is dat 

ook de reden waarom u een deeltijd baan heeft? 

TJaNee 

 

RedenPT 

 $ 11 STEL VAST: Wat is de reden dat OP op dit moment 32 uur of minder werkt? 

$ 12 Een werkweek van 32 uur of minder wordt gezien als een deeltijd baan. U heeft momenteel betaald werk voor 

32 uur of minder per week. Wat is de reden dat u een deeltijd baan heeft? 

 1. Zorg voor gezin/huishouden of andere zorgtaken [Zorg] 

 2. Opleiding of studie     [OplStu] 

 3. VUT of pensioen     [VUTPens] 

 4. Ziekte / arbeidsongeschiktheid   [ZiekAO] 

 5. Kon geen voltijdbaan vinden   [NietGev] 

 6. Wil geen voltijdbaan    [WilGeen] 

 7. Anders      [Anders] 

 

SrtZorgM 

>>ENQ: Meer dan één antwoord mogelijk.<< 

STEL VAST: Gaat het dan om zorg voor:-> 

1. kinderen     [Kind] 

2. hulpbehoevende volwassenen of   [Volwas] 

3. om een ander zorg?    [Anders] 
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Peiling = 2/3 en 

12 =< Afl_UrSamen <= 32

anders

andersRedenver = [Zorg] ($7) / [OplStu] ($8) / 

[VUTPens] ($9) / [ZiekAO] ($10)

U stopt met werken vanwege ($7 zorgtaken / $8 opleiding of studie / $9 VUT of pensioen / $10 ziekte of 
arbeidsongeschiktheid). Is dat ook de reden waarom u een deeltijd baan heeft?

RedParNw

andersRedParNw = [Nee] ($11) of

((MeerMind = [JaMeer]/[JaMinder]/[Nee]/[Geregeld]) 

of (Redenver = [Anders])) ($12)

$11 STEL VAST: Wat is de reden dat OP op dit moment 32 uur of minder werkt?
$12 Wat is de reden dat u een deeltijd baan?

RedenPT

andersRedenPT = [Zorg] of

(Redenver = [Zorg] en RedParNw = [Ja])

STEL VAST: Gaat het dan om zorg voor :->

SrtZorgM

Endblok

Wilt u een vaste baan?

Dienstverb.VastDnst[1] <> [Ja]/[Deels] en 

((Dienstverb.TijdVast[1] = [nee]/wn/wg) of 

(Dienstverb.Byzcat1[1] = [Uitzend]))

anders

VastBaan

[ja]

In uw huidige werkkring?

ByHuidig

anders

[ja] anders

Is daar zicht op?

ZichtOp
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Werkzoeken: Blok Zorg 

 

GebrOpv 

$1 U wilt geen betaald werk hebben vanwege de zorg voor kinderen.  

$2 U wilt geen betaald werk van 12 uur of meer per week hebben vanwege de zorg voor kinderen.  

$3 U kunt geen betaald werk hebben vanwege de zorg voor kinderen.  

$4 U kunt geen betaald werk van 12 uur of meer per week hebben vanwege de zorg voor kinderen.  

$5 U werkt in deeltijd vanwege de zorg voor kinderen.  

Heeft dit te maken met een gebrek aan geschikte betaalde kinderopvang of oppas? 

TJaNee 

 

ProbOpv 

Wat is hierbij op dit moment het belangrijkste probleem? Is dat: -> 

1. Een tekort aan opvang,     [Tekort] 

2. de opvang is te duur, of     [Duur] 

3. de beschikbare opvang is van onvoldoende kwaliteit ?  [Kwal] 

4. Anders      [Anders] 

 

GebrZorg 

$1 U wilt ($6 ook) geen betaald werk hebben vanwege de zorg voor hulpbehoevende volwassenen.  

$2 U wilt ($6 ook) geen betaald werk van 12 uur of meer per week hebben vanwege de zorg voor hulpbehoevende 

volwassenen.  

$3 U kunt ($6 ook) geen betaald werk hebben vanwege de zorg voor hulpbehoevende volwassenen.  

$4 U kunt ($6 ook) geen betaald werk van 12 uur of meer per week hebben vanwege de zorg voor 

hulpbehoevende volwassenen.  

$5 U werkt ($6 ook) in deeltijd vanwege de zorg voor hulpbehoevende volwassenen.  

Heeft dit te maken met een gebrek aan geschikte betaalde zorg? 

TJaNee 

 

ProbZorg 

Wat is hierbij op dit moment het belangrijkste probleem? Is dat: -> 

1. Een tekort aan zorg,     [Tekort] 

2. de zorg is te duur, of     [Duur] 

3. de beschikbare zorg is van onvoldoende kwaliteit ?  [Kwal] 

4. Anders      [Anders] 
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A lleen indien : 

peiling = 2 en

M eerm ind .S rtZorgM  = [K ind] / [Volw as] of

W illen .S rtZorgW  = [K ind] / [Volw as] 

SrtZorgM  =  [K ind] of

SrtZorgW  =  [K ind]
anders

$1  U  w ilt geen betaald w erk hebben vanw ege de zorg voor kinderen . 

$2  U  w ilt geen betaald w erk van 12 uur of m eer per w eek hebben vanw ege de zorg voor kinderen . 

$3  U  kunt geen betaald w erk hebben vanw ege de zorg voor kinderen . 

$4  U  kunt geen betaald w erk van 12 uur of m eer per w eek hebben vanw ege de zorg voor kinderen . 

$5  U  w erkt in  deeltijd  vanw ege de zorg voor kinderen . 

H eeft d it te  m aken m et een gebrek aan geschikte betaalde kinderopvang of oppas ?

G ebrO pv

[Ja ] [N ee]/w n/w g

W at is h ierb ij op d it m om ent het belangrijkste probleem ? Is dat: ->

($1 )  W ilW erk  =  [nee ] en B etW rkN u = [nee ]

($2 )  (W ilW erk  =  [nee] en A fl_U rTot =  [m in_12 ]) of 

         (W ilW erk = [ja ] en (W ilU rW k < 12 of W il_12U r =  [nee ]) ) of

         (W ilW erk = [G evonden ] en (W ilU rW k < 12 of W il_12U r  =  [nee]) )  of 

         (W ilW erk  =  [G evonden ] en U urG a < 12)

($3 ) W ilW erk  = [KanN iet] en B etW rkN u = [nee]

($4 ) W ilW erk = [KanN iet] en A fl_U rTot =  [m in_12 ]

($5 ) 12 <= A fl_U rSam en <= 32

ProbO pv

SrtZorgM  =   [Volw as] of

SrtZorgW  =  [Volw as]

anders

($6 ) SrtZorgM  = [K ind] of SrtZorgW  =  [K ind]

$1  U  w ilt ($6  ook) geen betaald w erk hebben vanw ege de zorg voor hulpbehoevende volw assenen . 

$2  U  w ilt ($6  ook) geen betaald w erk van 12 uur of m eer per w eek hebben vanw ege de zorg voor hulpbehoevende 

volw assenen . 

$3  U  kunt ($6  ook) geen betaald w erk hebben vanw ege de zorg voor hulpbehoevende volw assenen . 

$4  U  kunt ($6  ook) geen betaald w erk van 12 uur of m eer per w eek hebben vanw ege de zorg voor hulpbehoevende 

volw assenen . 

$5  U  w erkt ($6  ook) in  deeltijd  vanw ege de zorg voor hulpbehoevende volw assenen . 

H eeft d it te  m aken m et een gebrek aan geschikte betaalde zorg ?

G ebrZorg

[Ja ] [N ee]/w n/w g

W at is h ierb ij op d it m om ent het belangrijkste probleem ? Is dat: ->

EndB lok

ProbZorg
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Werkzoeken: Blok SZW Zorg 

 

RedMeerWerk 

U zou ($1 meer) willen gaan werken. Wat is de voornaamste reden waarom u dat op dit moment niet doet? 

1. Kan niet meer uren krijgen/werk vinden    [Uren] 

2. Kinderopvang of zorg is te duur     [Duur] 

3. Beschikbare kinderopvang of zorg is van onvoldoende kwaliteit [Kwal] 

4. Tekort aan kinderopvang of zorg     [Tekort] 

5. Partner wil het niet      [Partn] 

6. Combinatie zorg en werk legt te grote druk   [Combi] 

7. Schooltijden sluiten niet aan     [SchoolT] 

8. Geen van deze      [GeenDeze] 
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Alleen indien: 

peiling = 3 en 

((Kinderen jonger 12 > 0) en 

((Willen. Wilwerk = [Ja]) en ((Willen.Wil_UrWk >= 12) of (Willen.Wil_12Ur = [ja]) 

of (BetWrkNu = [ja]))) of

((MeerMind.MeerMind = [JaMeer]) en (MeerMind.KanDat <> Geregeld))) 

U zou ($1 meer) willen gaan werken. Wat is de voornaamste reden waarom u dat op dit moment niet doet?

RedMeerWerk

Endblock

($1)  BetWrkNu = [ja]
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Werkzoeken: Blok Zoekgedrag 

 

WrkKomen 

Heeft u het afgelopen half jaar iets gedaan om aan ($1 ander werk te komen / $2 werk te komen van 12 uur of meer per 

week / $3 werk te komen van <Wil_UrWk> uur per week / $4 werk te komen van het gewenste aantal uren per week)? 

Advertenties nakijken om een baan te vinden telt al mee. 

 TJaNee 

 

Af4Wk 

En in de afgelopen 4 weken? 

1. Ja     [Ja]  

2. Nee     [Nee]  

3.   Nee, O.P. in afwachting sollicitatie  [AfwachtS] 

 

GedaanEBB 

 >>ENQ: Meerdere antwoorden mogelijk.<< 

 Wat heeft u de afgelopen 4 weken gedaan om een eigen bedrijf of praktijk op te starten? 

 1. Regelen materiaal, apparatuur, ruimte, grond   [MaApRuGr] 

 2. Aanvragen vergunningen, regelen financiering  [VergFin] 

 3. Wachten op uitkomst offerte-aanvraag of aanbesteding  [Offerte] 

 4. Uitvoering marktonderzoek    [MarktOnd] 

 5. Iets anders      [IetsAnd] 

 

WeinResV 

U heeft aangegeven dat u in de afgelopen 4 weken geen activiteiten ondernomen heeft om aan werk te komen van 

12 uur of meer per week.  

Is dat omdat u daar weinig resultaat van verwacht? 

 TJaNee 

 

Assessm 

 Kunt u aangeven of u de afgelopen 4 weken de volgende activiteit heeft ondernomen. 

 Sollicitatiegesprek gevoerd of een test ondergaan als onderdeel van een sollicitatieprocedure (assessment)? 

 TJaNee 

 

 ArbBurVra 

  >>ENQ: Voorheen Centrum voor Werk en Inkomen (CWI) (Arbeidsbureau). << 

  Kunt u aangegeven of u de afgelopen 4 weken één of meer van de volgende activiteiten heeft ondernomen. 

  Contact gehad met het UWV WERKbedrijf om werk te vinden? 

 TJaNee 

 

InterNa 

 Nakijken van personeelsadvertenties op internet? 

 TJaNee 

 

InterRe 

 Reageren op personeelsadvertenties op internet? 

 TJaNee 

 

Nakijk 

 Nakijken van personeelsadvertenties niet via internet? 

 TJaNee 

 

Reageren 

 Reageren op personeelsadvertenties niet via internet? 

 TJaNee 
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Afgelopen half jaar iets gedaan om aan ander werk te komen?

WrkKomen

[Ja] en MeerMind.Verander = [ja] anders

En in de afgelopen 4 weken?

Af4Wk

Willen.Afgel_4W = [ja] en 

Willen.EigenBdf = [ja] 
anders

Wat heeft u de afgelopen 4 

weken gedaan?

GedaanEB

(Willen.Afgel_4W = [ja] en 

Willen.EigenBdf <> [ja]) of

Af4Wk = [ja]

UWV WERKbedrijf

ArbBurVra

Nakijken internet

InterNa

Reageren internet

InterRe

Nakijken

Nakijken

Reageren

Reageren

(Willen.Afgel_4W = [nee] of

 WrkKomen = [nee]) en

((Willen.Wil_UrWk >= 12) of 

(Willen.Wil_12Ur = [Ja])) 

Omdat u weinig resultaat 

verwacht?

WeinResV

Willen.Afgel_4W = 

[AfwachtS]/wn/wg of

Af4W = [AfwachtS]/wn/wg

Assessment

Assessm

Endblok

Alleen indien:

(MeerMind.Verander = [ja]) of

(Willen.Wil_UrWk >= 12) of

(Willen.Wil_12Ur = [ja]) of

((BetWrkNu = [nee]) en 

(Willen.WilWerk = [Ja]/[KanNiet]) en 

(((Willen.Wil_UrWk < 12) en (Willen.Wil_UrWk = 

response)) of (Willen.Wil_12Ur = [nee])))

andersMeerMind.Verander = [ja] of

Willen.Afgel_4W = [nee]/wn/wg

($1) MeerMind.Verander = [ja] 

($2) Willen.Wil_12Ur = [ja]

($3) Willen.Wil_Urwk > 0

($4) anders
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Assessm 

 Sollicitatiegesprek gevoerd of een test ondergaan als onderdeel van een sollicitatieprocedure (assessment)? 

 TJaNee 

 

OpenCV 

 Open sollicitatiebrief geschreven of CV op vacaturesite geplaatst? 

 TJaNee 

 

UitzBVra 

 Contact gehad met een uitzendbureau om werk te vinden? 

 TJaNee 

 

WerkgVra 

 Geinformeerd bij werkgevers?  

 TJaNee 

 

FamilVra 

 Geinformeerd bij familie, vrienden of relaties?  

 TJaNee 

 

Bedrijfsdag 

 Bedrijfsdag bezocht?  

 TJaNee 

 

HoevJrZoek 

Hoelang bent u op zoek naar werk? 

 STEL VAST: hoeveel hele JAREN? 

 >> ENQ: Minder dan één jaar = <ENTER><< 

 1..57, empty 

 

HoevMndZoek 

Hoelang bent u op zoek naar werk? 

 STEL VAST: hoeveel hele MAANDEN? 

 >> ENQ: * Geen maanden = <ENTER> 

  * Minder dan 1 maand = 0<< 

 0..11, empty 

 

Harde controle HoevJrZoek en HoevMndZoek 

HoevJrZoek  en HoevMndZoek mogen niet allebei leeg zijn
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Assesm ent

A ssessm

O pen so llic ita tie

O penC V

U itzendbureau

U itzB Vra

W erkgevers

W erkgVra

Fam ilie

Fam ilVra

Bedrijfsdag

B edrijfsdag

H oe lang bent u  op zoek naar w erk? JAR EN

H oevJrZoek

Endblok

H oe lang bent u  op zoek naar w erk? M AAN D EN

H oevM ndZoek
response/ em pty w n/w g

C ontrole

H oevJrZoek = em pty en H oevM ndZoek = em pty anders
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Werkzoeken: Blok Zoekgedrag EU 

 
Afgel_4W 

Heeft u de afgelopen 4 weken toch iets gedaan om aan werk te komen? Advertenties nakijken om een baan te vinden 

telt al mee. 

 TJaNee 

 

 ArbBurVra 

  >>ENQ: Voorheen Centrum voor Werk en Inkomen (CWI) (Arbeidsbureau). << 

  ($1: U heeft eerder aangegeven dat u in de afgelopen 4 weken toch iets gedaan heeft om aan werk te komen.) 

  Kunt u aangegeven of u de afgelopen 4 weken één of meer van de volgende activiteiten heeft ondernomen. 

  Contact gehad met het UWV WERKbedrijf om werk te vinden? 

 TJaNee 

 

InterNa 

 Nakijken van personeelsadvertenties op internet? 

 TJaNee 

 

InterRe 

 Reageren op personeelsadvertenties op internet? 

 TJaNee 

 

Nakijk 

 Nakijken van personeelsadvertenties niet via internet? 

 TJaNee 

 

Reageren 

 Reageren op personeelsadvertenties niet via internet? 

 TJaNee 

 

Assessm 

 Sollicitatiegesprek gevoerd of een test ondergaan als onderdeel van een sollicitatieprocedure (assessment)? 

 TJaNee 

 

OpenCV 

 Open sollicitatiebrief geschreven of CV op vacaturesite geplaatst? 

 TJaNee 

 

UitzBVra 

 Contact gehad met een uitzendbureau om werk te vinden? 

 TJaNee 

 

WerkgVra 

 Geinformeerd bij werkgevers?  

 TJaNee 

 

FamilVra 

 Geinformeerd bij familie, vrienden of relaties?  

 TJaNee 
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In de afgelopen 4 weken toch iets gedaan om aan werk te komen?

Afgel_4W

UWV WERKbedrijf

ArbBurVra

Nakijken internet

Reageren internet

Nakijken

Nakijken

Reageren

Reageren

Assesment

Assessm

Open sollicitatie

OpenCV

Uitzendbureau

UitzBVra

Werkgevers

WerkgVra

Familie

FamilVra

InterNa

InterRe

Endblok

Alleen indien:

(Peiling 1 en Basis.ZoekGedragEU.Afgel_4W = [Ja]) of

(Peiling > 1 en (BetWrkNu = [nee] en

((Willen.WilWerk = [Nee]) of 

(Willen.WilWerk = [KanNiet])) en (Willen.AanpWerk <> [Ja]))

Basis.ZoekGedragEU.Afgel_4W = empty anders

Basis.ZoekGedragEU.Afgel_4W = [Ja] 

($1) of Afgel_4W = [Ja] anders
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Bedrijfsdag 

 Bedrijfsdag bezocht?  

 TJaNee 

 

BaanEB 

 Stel u krijgt een baan aangeboden of u kunt een eigen bedrijf starten. Op welke termijn zou u kunnen beginnen?  

 1. Binnen 2 weken    [Mind2Wk] 

 2. 2 weken tot 3 maanden   [Wk2_Mnd3] 

 3. 3 maanden tot 6 maanden   [Mnd3_6] 

 4. 6 maanden of langer   [Mnd6Meer] 
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Bedrijfsdag

Bedrijfsdag

Op welke termijn zou u kunnen beginnen?

BaanEB

Endblok

Basis.ZoekGedragEU.Afgel_4W = empty anders

Kopieer variabelen 

Afgel_4W en BaanEB uit 

blok Basis.ZoekGedragEU 
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Module Retro 
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Afl_S tartH uid ig  =  [langer1 jr]

Anders

A fl_S tartH uid ig  =  [korter1 jr]/w n

R etro T -12A

Anders

Lft >= 18 jaar

Lft >= 18 Anders

R etro E inde

Anders

O oit12 = [ja ]/[jam il] en 

(re ferentie jaar =  stop jaar o f 

(re ferentie jaar =  stop jaar +  1  en 

re ferentiem aand <= stopm nd))

R etro T -12B R etro T -12C

R etro S lot

(Peiling 1  o f (Peiling 2  en n ieuw  persoon)) en 

D ienstverband[1].B ijzC at1 <> W SW

R etro Intro
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Intro 

 De volgende vragen gaan over uw arbeidsverleden. 

 >>ENQ: Toets <1> om verder te gaan.<< 

 

Afl_Starthuidig 

 Afleiding Startmoment in huidige werkkringen van 12 uur of meer per week 

 Als één van beide werkkringen 12 uur of meer per week 

 1 jaar of langer geleden begonnen  [langer1jr] 

 korter dan 1 jaar geleden begonnen  [korter1jr] 

 onbekend     wn 

 norf 

 

Afl_Welklang 

 Afleiding werkkring van 12 uur of meer per week waar OP het langst werkt 

 Werkkring 1    [werkkring1] 

 Werkkring 2    [werkkring2] 

 Nodk, norf 

 

Afl_Langstgel 

 Afleiding werkkring van 12 uur of meer per week waar OP het langst werkt 

 Nodk, norf
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A lleen indien :

(Peiling 1 of (Peiling 2 en n ieuw  persoon )) en 

D ienstverband [1].B ijzC at1 <> W SW

A fl_StartH uidig  

A fle id ing S tartm om ent in  hu id ige w erkkringen van 12 uur o f m eer

A ls m in im aal één w erkkring van 12 uur o f m eer per w eek 1 jaar o f langer ge leden gestart is , dan ge ldt A fl_S tartH uid ig  =  [langer1 jr].

Is  d it n ie t het geval, m aar is  w el bekend dat m in im aal één w erkkring van 12 uur o f m eer per w eek korter dan 1 jaar ge leden gestart is , 

dan ge ldt A fl_S tartH uid ig  =  [korter1 jr].

In  andere gevallen ge ld t A fl_S tartH uid ig  =  w eet n ie t.

D e vo lgende vragen gaan over uw  arbeidsverleden .

In tro

A fl_W elkLang 

Afle id ing w erkkring van 12 uur o f m eer w aar O P het langst in  w erkt m et voorrang voor w erkkring [1]

A ls w erkkring [1] 12 uur o f m eer per w eek is  en 1 jaar o f langer ge leden gestart , dan ge ldt A fl_W elkLang =  w erkkring1.

A ls w erkkring [1] 12 uur o f m eer per w eek is  en korter dan 1 jaar ge leden gestart, dan ge ldt A fl_W elkLang =  w erkkring1, tenzij 

w erkkring [2] 12 uur o f m eer per w eek is  en langer ge leden gestart is  dan w erkkring [1]. In  dat laatste  geval ge ld t A fl_W elkLang =  

w erkkring [2].

A ls w erkkring [1] 12 uur o f m eer per w eek is  en het onbekend of de start korter o f langer dan 1 jaar ge leden w as , dan ge ldt 

A fl_W elkLang =  leeg, tenzij w erkkring [2] 12 uur o f m eer per w eek is  en bekend is o f de start korter o f langer dan 1 jaar ge leden w as . In  

dat laatste  geval ge ld t A fl_W elkLang =  [w erkkring2].

A fl_LangstG el

Afle id ing aanta l dagen s inds de start van de w erkkring b ij A fl_W elkLang
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Retro Blok T-12A 

 

RUrVorigJ 

 >>ENQ: inclusief doorbetaalde ziekte/verlof.<< 

 Werkte u vorig jaar <referentiemaand> in ($1 InvWerk.Werknaam[1]/ $2 InvWerk.Werknaam[2]) hetzelfde aantal 

uren als nu? 

TJaNee 

 

RHoevGem 

 >>ENQ: Eventueel schatten. Afronden op hele uren<< 

 Hoeveel uur werkte u gemiddeld? 

 0..9995 

 

MaxUur 

 Integer 

 

Zachte Controle  

    Werkte de OP werkelijk 0 uur? 

 

RPeriode 

 STEL VAST: Was dat per… 

1. week   [Week] 

2. maand   [Maand] 

3. jaar    [Jaar] 

4. Lesuren per week  [Les] 

Nodk, norf 

 

Harde Controle RHoevGem 

 Waarde moet zijn tussen 1 en <MaxUur> 

 

Zachte Controle RHoevGem 

 Uren meer dan gebruikelijk. Klopt aantal uren? 

 

RUrenGlob 

 >>ENQ: antwoorden verplicht, eventueel schatten << 

 Weet u dan of het ging om:  

1. 4 uur of minder per week, [Minder5] 

2. 5 tot en met 11 uur,  [Minder12] 

3. 12 tot en met 29 uur,  [Minder30] 

4. of om 30 uur of meer per week? [Is30Meer] 

nodk, norf 



EBB Regulier 2012A – Retro Blok T-12A  [T12A_P1_P2] 

EBB Regulier 2012A CAPI/CATI 1.2 d.d. 08-11-2011  Pagina 115 van 219 

A lleen indien :

(Peiling 1 of (Peiling 2 en n ieuw  persoon )) en 

D ienstverband [1 ].B ijzC at1 <> W SW  en

A fl_StartH uid ig  =  [langer1 jr]

W erkte u vorig jaar <referentiem aand> in w erkkring ($1 w erknaam [1 ]/$2 w erknaam [2]) hetzelfde aanta l uren a ls nu ?

R U rVorigJ

($1) A rbeidsuren [1 ].A fl_U ren >= 12 en InventW erk .A fl_H oelanG el >= 365

($2) Anders A rbeidsuren [2].A fl_U ren >= 12 en InventW erk .A fl_H oelanG el >= 365

R H oevG em

[nee ]/w n/w g [ja ]

STEL VAST : Is dat per...

R Periode

H oeveel uur w erkte u gem iddeld ?

R U renG lob

Endblock

M axU ur :=  412 M axU ur :=  4940 M axU ur :=  95M axU ur :=  69

[w eek][M aand] [Jaar] [Les] w n/w g

W eet u dan of het g ing om : ->

R H oevG em  > M axU ur 

H arde contro le

R Periode = [w eek] en R H oevG em  >= 50 of

R Periode = [m aand] en R H oevG em  >= 210 of

R Periode = [jaar] en R H oevG em  >= 2500 of

R Periode = [les] en R H oevG em  >= 37

Zachte contro le

0

contro le

anders
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Retro Blok Einde 

 

HoevJrEinde 

 >>ENQ: Het maakt niet uit of OP wel of niet werk had tijdens het zoeken. Doel van de vraag is om vast te stellen hoe 

lang mensen zoeken tot ze (ander) werk vinden.<< 

 Hoelang bent u op zoek naar werk geweest voordat u in werkkring <werknaam [Afl_WelkLang]> begon? 

 STEL VAST: Hoeveel hele JAREN? 

 >>ENQ: niet of minder dan één jaar = <ENTER><< 

 1..57, EMPTY 

 

HoevMndEinde 

 STEL VAST: hoeveel hele MAANDEN? 

 >> ENQ: * Geen maanden = <ENTER> 

  * Minder dan 1 maand = 0<< 

 0..11, EMPTY 

 

Ooit12 

 Heeft u ooit een betaalde werkkring gehad van 12 uur of meer per week, waarin u langer dan 1 jaar gewerkt heeft? 

1. Ja   [Ja] 

2. Nee   [Nee] 

3. Ja, militaire dienstplicht [Jamil] 

 

StopJaar 

>>ENQ: Laatste werkkring, langer dan 1 jaar van 12 uur of meer<< 

In welk jaar bent u met die werkkring gestopt of minder dan 12 uur gaan werken? 

TJaar 

 

Controle StopJaar 

HET STOPJAAR KAN NIET LATER PLAATSVINDEN DAN HET ENQUETEJAAR! 

 

StopMnd 

>>ENQ: Eventueel schatten. Alleen “weet niet” indien volledig onbekend.<< 

En in welke maand? 

TMaand 

 

Controle StopMnd 

DE STOPMAAND KAN NIET LATER PLAATSVINDEN DAN DE ENQUETEMAAND! 

 

Redennw 

 De voornaamste reden waarom u nu ($5 niet werkt/ $6 minder dan 12 uur werkt) is vanwege ($1 zorg voor gezin en/of 

huishouden (thuis)/ $2 opleiding/studie/ $3 VUT/pensioen/hoge leeftijd/ $4 ziekte/arbeidsongeschiktheid).  

 Is dat ook de reden waarom u toen bent gestopt of minder dan 12 uur bent gaan werken? 

TJaNee 

 

RedenGestopt 

>>ENQ: Arbeidsongeschikt = dat wat de respondent er onder verstaat.<< 

($7 Wat was de voornaamste reden waarom u toen bent gestopt of minder dan 12 uur bent gaan werken?) 

($8 Wat was dan de voornaamste reden?) 

 1. De zorg voor gezin/huishouden   [Zorg] 

 2. Opleiding of studie     [OplStu] 

 3. VUT/ pensioen / hoge leeftijd   [VUTPens] 

 4. Ziekte / arbeidsongeschiktheid   [Ziekte] 

 5. Werk verviel/bezuinigingen   [werkverv] 

 6. Contract was tijdelijk    [tijdelijk] 

 7. Arbeidsconflict     [conflict]    

 8. Geen van deze     [Ander] 
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A lleen indien :

(Peiling 1 of (Peiling 2 en n ieuw  persoon )) en 

D ienstverband [1].B ijzC at1 <> W SW  en

A fl_StartH uidig  =  [korter1 jr]/w n

Lft >= 18 jaar

H eeft u  oo it een betaalde w erkkring gehad van 12 uur o f m eer per w eek , w aarin  u langer dan 1 jaar heeft gew erkt?

O oit12

In  w elk jaar bent u  m et d ie  w erkkring gestopt o f m inder dan 12 uur gaan w erken ?

Stopjaar

[ja ]/[jam il]

En in  w elke m aand?

Stopm nd

R eferentie jaar –  S top jaar =< 2

anders

R edenG estopt

Anders

H oe lang bent u  op zoek naar w erk gew eest voordat u  b ij <w erknaam [A fl_W elkLang]>  begon?

H oevJrE inde

STEL VAST: H oeveel he le m aanden ?

H oevM ndEinde

R esponse of leeg W n/w g

A fl_StartH uidig  =  [korter1 jr] Anders

R edennw

R eden w aarom  nu n ie t w erkt o f m inder dan 12 uur ook reden w aarom  toen gestopt?

W erkzoek.W ilW erk.R edenen =  [Zorg ] ($1)/[O plS tu] ($2)/ [VU TPens] ($3)/ [Z iekAO ] ($4)Anders ($7)

($5) InventarisatieW erk.betw rknu =  [nee] 

($6) InventarisatieW erk.betw rknu =  [ja ]

[nee] ($8)

W at w as ($8 dan) voornaam ste reden ($7 w aarom  gestopt o f m inder dan 12 uur gaan w erken )?

Anders

S topjaar >  R eferentie jaar

C ontrole

C ontrole

Stopjaar =  re ferentie jaar en S topm nd >  referentiem aand anders
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StrtJaar 

>>ENQ: Laatste werkkring, langer dan 1 jaar van 12 uur of meer<< 

In welk jaar bent u daar begonnen? 

TJaar 

 

Harde controle StrtJaar Referentiejaar 

DEZE DATUM LIGT IN DE TOEKOMST; KAN DUS NIET INGEVULD WORDEN 

           

 

Harde controle StrtJaar Stopjaar 

U KUNT NIET LATER BEGONNEN ZIJN DAN DAT U GESTOPT BENT IN DEZE WERKKRING! 
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Strtjaar

In  w elk jaar bent u  daar begonnen ?

R eferentie jaar - Stopjaar < 2 Anders

O oit12 = [ja ]/[jam il] anders

C ontrole

Strtjaar > referentie jaar

C ontrole

Strtjaar > stopjaar

Endblock

anders
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Retro Blok T-12B 

 

RWrknemer 

 >>ENQ: Indien meerdere werkkringen, de werkkring waarbij OP de meeste uren per week werkte.<< 

 De volgende vragen gaan over uw werkkring 1 jaar geleden.  

 Werkte u <referentiemaand> vorig jaar als werknemer?  

 

RHoevGem 

 >>ENQ: Eventueel schatten. Afronden op hele uren<< 

 Hoeveel uur werkte u gemiddeld? 

 0..9995 

 

MaxUur 

 Integer 

 

RPeriode 

 STEL VAST: Was dat per… 

1. week   [Week] 

2. maand   [Maand] 

3. jaar    [Jaar] 

4. Lesuren per week  [Les] 

Nodk, norf 

 

Harde Controle RHoevGem 

 Waarde moet zijn tussen 1 en <MaxUur> 

 

Zachte Controle RHoevGem 

 Uren meer dan gebruikelijk. Klopt aantal uren? 

 

RUrenGlob 

 >>ENQ: antwoorden verplicht, eventueel schatten << 

 Weet u dan of het ging om:  

1. 4 uur of minder per week, [Minder5] 

2. 5 tot en met 11 uur,  [Minder12] 

3. 12 tot en met 29 uur,  [Minder30] 

4. of om 30 uur of meer per week? [Is30Meer] 

nodk, norf 

 

RBedrPrak 

 >> ENQ: Firmant, maat of beherend vennoot = code 1<< 

 Was u dan werkzaam in het bedrijf of de praktijk: --> 

1. van uzelf,    [eigen] 

2. van uw partner,   [partner1] 

3. of van uw ouders of schoonouders? [ouders] 

4. N.v.t. (geen van deze)   [NVT] 

Nodk, norf 

 

RBetaling 

Kreeg u loon of salaris of was de betaling anders geregeld? 

1. Loon of salaris    [LoonSal]  

2. Betaling anders geregeld   [BetalAnd] 

 

Afl_RArbRel 

 Afleiding retro arbeidsrelatie 

Werknemer         [werkn] 

zelfstandige, eigen bedrijf, personeel in dienst, directeur NV/BV of grootaandeelhouder  [zelfD] 

zelfstandige, eigen bedrijf, personeel in dienst, overig     [zelfO] 

meewerkende, bedrijf partner of ouders       [meewerk] 

freelancer          [freelan] 

nodk, norf 
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A lleen indien :

(Peiling 1 of (Peiling 2 en n ieuw  persoon )) 

en R etro .E inde .O oit12 = [ja]/[jam il] en 

(re ferentie jaar =  stopjaar of 

(re ferentie jaar =  stopjaar + 1 en 

re ferentiem aand <= stopm nd ))

W erkte u 12 m aanden geleden a ls w erknem er?

R w rknem er

R B edrPrak

Loon of sa laris  o f beta ling anders 

geregeld?

R B etaling

anders

R H oevG em

R Periode

W as u dan w erkzaam  in  het bedrijf o f de 

praktijk :   

w n/w g

W eet u  dan of het g ing om : ->

R U renG lob

[ja ]

STEL VAST : Is  dat per...

H oeveel uur w erkte u gem iddeld ?

B lok R etro B eroep

B lok B edrijf R etro W erknem ers

M axU ur :=  95M axU ur :=  69

[w eek][M aand] [Jaar] [Les]

M axU ur :=  412 M axU ur :=  4940

R H oevG em  > M axU ur 

H arde controle

R Periode = [w eek] en R H oevG em  >= 50 of

R Periode = [m aand ] en R H oevG em  >= 210 of

R Periode = [jaar] en R H oevG em  >= 2500 of

R Periode = [les] en R H oevG em  >= 37

Zachte controle

B lok B edrijf R etro N iet-W erknem ers

R w rknem er = [ja ] anders

A fl_R A rbR el    

IF  R W rknem er =  Ja TH EN  A fl_R ArbR el :=  w erkn

    ELSEIF R BedrP rak =  E igen TH EN  

      IF  R Beta ling =  LoonSal TH EN  A fl_R ArbR el :=  ZelfD

      ELSE A fl_R ArbR el :=  ZelfO

      EN D IF

    ELSEIF (R BedrP rak =  Partner) O R  (R BedrP rak =  O uders) TH EN  A fl_R ArbR el :=  M eew erk

    ELSEIF (R BedrP rak =  N VT) TH EN

      IF  R Beta ling =  LoonSal TH EN  A fl_R ArbR el :=  w erkn

      ELSE A fl_R ArbR el :=  Freelan

      EN D IF

    EN D IF

0

controle

anders
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Bedrijf Retro werknemers 

 
RMensDnst 

>>ENQ: Indien detacherings- of uitzendkracht, dan het bedrijf waar respondent was gedetacheerd of naar was 

uitgezonden.<< 

 Had uw werkgever meer mensen in dienst of bent u de enige? 

1. Meer    [Meer] 

2. O.P. is de enige werknemer  [Een] 

 

RVest_Geh 

Bestond het bedrijf waar u in dienst was uit meerdere onderdelen of vestigingen? 

TJaNee 

 

ROmvangVest 

Hoeveel mensen werkten er ongeveer in totaal in de vestiging waar u werkte? 

1. 1  [N_1] 

2. 2 – 9 [N_2tm9] 

3. 10 – 19 [N_10tm19] 

4. 20 – 49 [N_20tm49] 

5. 50 – 99 [N_50tm99] 

6. 100 of meer [N100meer] 

 

OmvanGeh 

Hoeveel mensen werkten er ongeveer in totaal in het gehele bedrijf? 

1. 1  [N_1] 

2. 2 – 9 [N_2tm9] 

3. 10 – 19 [N_10tm19] 

4. 20 – 49 [N_20tm49] 

5. 50 – 99 [N_50tm99] 

6. 100 of meer [N100meer] 

 

RBdrfInst 

Werkte u bij een:  

1. bedrijf,   [Bedrijf] 

2. praktijk,   [Praktijk] 

3. instelling,   [Instelling] 

4. of particulier huishouden? [Parthh] 

5. N.v.t. (geen van deze)  [Anders] 

 

Bedrijfsnaam 

Wat was de naam van het bedrijf of de instelling waar u in dienst was? 

>>ENQ:  * Naam van het gehele bedrijf of de stichting. 

 * Indien detacherings- of uitzendkracht, naam van het bedrijf waar respondent was gedetacheerd of naar 

was uitgezonden.<< 

 

ItemBedrijfsnaam 

STEL VAST: Wat was de volledige naam van het bedrijf? 

>>ENQ: alleen de aanvullende tekst invullen.<< 

 

Sel_Bedrijfsnaam 

STEL VAST: Naam bedrijf? 

1. … 

2. … 

3. … 

4. … 

5. … 

6. Geen van bovenstaande 
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A lleen indien : 

R W rknem er = [ja ]

Bestond het bedrijf u it m eerdere onderde len o f vestig ingen ?

R M ensD nst

[M eer] anders

W erkte  u  b ij een :->

R Vest_G eh

anders

H oeveel m ensen w erkten er in  de vestig ing ?

[Ja]

R O m vangVest

Start Zoekm achine

B edrijfsN aam

H ad uw  w erkgever m eer m ensen in  d ienst o f w as u de en ige ?

R B drfInst

[Bedrijf]/[P raktijk ]/[Inste ll]

Endblok

anders

R O m vanG eh = [M eer100] o f

R O m vangVest = [M eer100]

anders

W at w as de naam  van het bedrijf o f de inste lling ?

1 to t 6  zoekresu lta tenM eer dan 6  zoekresu lta ten anders

STEL VAST: Volled ige naam

Item B edrijfsN aam

STEL VAST: N aam  bedrijf?

Sel_B edrijfsN aam

H oeveel m ensen w erkten er in  het he le  

bedrijf?

[N _50tm 99]/

[N 100m eer]

anders

R O m vanG eh

O m vanG eh :=  

[M eer100]
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BedrijfsAct 

Wat voor soort bedrijf of instelling was dat? 

 

Sel_BedrijfsAct 

STEL VAST: voornaamste bedrijfsactiviteit 

 
Sel_BedrijfsActExtra 

STEL VAST: voornaamste bedrijfsactiviteit 
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B edrijfsA ct

Sel_B edrijfsN aam  = EM PTY / [G eenD eze]
anders

W at is  voor soort bedrijf o f de inste lling w as dat?

1 to t 6  zoekresulta ten anders

STEL VAST: Volled ige naam

Sel_B edrijfsA ct

Endblok

STEL VAST: Voornaam ste bedrijfsactiv ite it

Sel_B edrijfsA ctExtra

SBI in  lijs t SB I 2008
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Bedrijf Retro niet-werknemers 

 
RPersonel 

 Had ($1 u/$2 uw partner) personeel in dienst? 

 TJaNee 

 

RBedrOmvZ 

 Hoeveel mensen had ($1 u/$2 uw partner) ongeveer in totaal in dienst? 

1. 1  [N_1] 

2. 2 – 9 [N_2tm9] 

3. 10 – 19 [N_10tm19] 

4. 20 – 49 [N_20tm49] 

5. 50 – 99 [N_50tm99] 

6. 100 of meer [N100meer] 

 

RMeerBedr 

 Verrichtte u de werkzaamheden voornamelijk voor één bedrijf of instelling of voor meer bedrijven of instellingen? 

 >>ENQ: Indien niet bedrijf/instelling, bijv huishouden(s), dan code 3.<< 

4. voornamelijk voor één    [Een] 

5. voor meer     [Meer] 

6. werkt niet voor bedrijf of instelling  [NVT] 

 

RSoortKan 

 Kunt u aangeven voor wat voor soort bedrijven of instellingen u werkte? 

 TJaNee 

 

BedrijfsAct 

 STEL VAST: 

($3 Wat voor soort bedrijf, praktijk of beroep had u?) 

($4 Wat voor soort bedrijf, praktijk of beroep had uw partner?) 

($5 Bij wat voor soort bedrijf of instelling werkte u?) 

($6 Bij wat voor soort bedrijf of instelling werkte u voornamelijk?) 

($7 Wat voor soort bedrijven of instellingen waren dat?) 

 

Sel_BedrijfsAct 

STEL VAST: soort bedrijf 

 

Sel_BedrijfsActExtra 

STEL VAST: voornaamste bedrijfsactiviteit 
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STEL VAST :

$3/$4  W at voor soort bedrijf , praktijk  o f beroep had ($3  u  / $4  uw  partner)?

$5/$6  B ij w at voor soort bedrijf o f inste lling w erkte u ($6  voornam elijk )?

$7  W at voor soort bedrijven of inste llingen w aren dat ?

A lleen indien : 

R W rknem er <> [ja ]

H ad ($1 u/ $2 uw  partner) personeel in  d ienst?

R Personel

R B edrPrak =  [E igen ]($1)/[Partner] ($2) R B edrPrak =  [N VT ] anders

W erkzaam heden voornam elijk  voor één bedrijf o f inste lling 

of voor m eer?

R M eerB edr

[M eer] anders

Kunt u  aangeven voor w at voor soort 

bedrijven /inste llingen u w erkte ?

R SoortK an

H oeveel m ensen had ($1 u/ $2 uw  partner) 

ongeveer in  to taa l in  d ienst?

[Ja] anders

R B edrO m vZ

R B edrPrak =  [E igen ]($3)/[Partner] ($4)/[O uders ] ($5) o f

R M eerB edr = [Een] ($6) o f R SoortK an = [Ja] ($7)

anders

Start Zoekm achine

B edrijfsA ct

1 to t 6  zoekresulta ten

STEL VAST : Soort bedrijf?

Sel_B edrijfsA ct

Endblok

STEL VAST : Voornaam ste bedrijfsactiv ite it

Sel_B edrijfsA ctExtra

SBI in  lijs t SB I 2008
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Retro Beroep  

 
Intro_Addin2 

 De volgende vragen gaan over het beroep dat u toen had. 

 1. Ga verder 

 

  

Beroep 

 Welk beroep of welke functie oefende u toen bij het bedrijf of de instelling uit? 

 

Sel_Beroep 

 STEL VAST: welk beroep? 

1. … 

2. … 

3. … 

4. … 

5. … 

6. Geen van bovenstaande 
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In tro_Addin2

De volgende vragen gaan het beroep dat u toen had .

Start Zoekm achine

andersRBedrPrak <> [E igen]

W elk beroep oefende u toen u it?

Beroep

1 tot 6  zoekresulta ten of

(RBedrPrak = [E igen] en zoekresulta ten Bedrijf >  6)

anders

STEL VAST: welk beroep?

Sel_Beroep
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Leiding 

 ($1 Hield u zich hoofdzakelijk bezig met leidinggeven of toezicht houden?) 

 ($2 Gaf u in dit beroep of deze functie leiding aan medewerkers?) 

 TJaNee 

 

N_LeidW 

 Aan hoeveel? 

 >>ENQ: Personeel aan wie via anderen leiding werd gegeven meetellen.<< 

1. 1 – 4 [N_1tm4] 

2. 5 – 9 [N_5tm9] 

3. 10 – 19 [N_10tm19] 

4. 20 – 49 [N_20tm49] 

5. 50 – 99 [N_50tm99] 

6. 100 of meer [N100meer] 

 

VoornWzh 

 ($3/4 Wat waren ($4 naast leidinggeven) de voornaamste werkzaamheden die u verrichtte?) 

($5 Wat voor werk deed u hoofdzakelijk?) 

 

Wzh 

 ($3/4 Wat waren ($4 naast leidinggeven) de voornaamste werkzaamheden die u verrichtte?) 

($5 Wat voor werk deed u hoofdzakelijk?) 

 

Sel_Werkzaamheden 

 STEL VAST: Welk beroep? 

1. … 

2. … 

3. … 

4. … 

5. … 

6. Geen van bovenstaande 
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Sel_B eroep = [G eenD eze]/w n/w g en

(R B edrPrak <> [E igen] en Leid ing <> [Ja] ($3)) o f

(R B edrPrak <> [E igen] en Leid ing = [Ja] ($4)) o f

(R B edrPrak = [E igen] en Leid ing <> [Ja] ($5)) 

($1 R B edrPrak = [E igen] en R Personel = [ja ]) 

($2 anders)

anders

$1 H ie ld  u  z ich hoofdzakelijk  bezig  m et le id inggeven of toezicht houden? / $2 G af u  le id ing aan m edew erkers?

Leid ing

N O T: (A fl_R U ren  <  12 en R B edrPrak <> [E igen]) o f

(B eroep = w n/w g) o f (R B edrPrak = [E igen] en R Personel <> [ja ]) o f 

(R B drInst = [PartH H ]/[G eenD eze]) o f (R M eerB edr = [M eer]/[N ie t]/w n/w g)

[Ja] en R B edrPrak <> [E igen] anders

Aan hoeveel?

N _LeidW

anders

$3/$4  W at w aren ($4 naast le id inggeven) de voornaam ste w erkzaam heden ? / $5  W at voor w erk deed u hoofdzakelijk?

VoornW zh

N O T: (B eroep = w g) o f (Sel_B eroep <> EM PTY ) o f

(R B edrPrak = [E igen] en Leid ing = [Ja]/w g) 

anders

$3/$4  W at w aren ($4 naast le id inggeven) de voornaam ste w erkzaam heden ? / $5  W at voor w erk deed u hoofdzakelijk?

1 to t 6  zoekresulta ten anders

W zh

STEL VAST: W elk beroep?

Sel_W erkzaam heden

Endblok
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Retro Blok T-12C 

 

RGewrkt12 

 >>ENQ: inclusief doorbetaalde ziekte/verlof.<< 

 Heeft u een jaar geleden, dat wil zeggen in <referentiemaand> vorig jaar, betaald werk verricht?  

TJaNee 

 

RHoevGem 

 >>ENQ: Eventueel schatten. Afronden op hele uren<< 

 Hoeveel uur werkte u gemiddeld? 

 0..9995 

 

RMaxUur 

 Integer 

 

RPeriode 

 STEL VAST: Was dat per… 

1. week   [Week] 

2. maand   [Maand] 

3. jaar    [Jaar] 

4. Lesuren per week  [Les] 

Nodk, norf 

 

Harde Controle RHoevGem 

 Waarde moet zijn tussen 1 en <MaxUur> 

 

Zachte Controle RHoevGem 

 Uren meer dan gebruikelijk. Klopt aantal uren? 

 

RUrenGlob 

 >>ENQ: antwoorden verplicht, eventueel schatten << 

 Weet u dan of het ging om:  

1. 4 uur of minder per week, [Minder5] 

2. 5 tot en met 11 uur,  [Minder12] 

3. 12 tot en met 29 uur,  [Minder30] 

4. of om 30 uur of meer per week? [Is30Meer] 

nodk, norf 

 

REenMeerW 

 Hadden uw werkzaamheden betrekking op één werkkring of op meer dan één? 

1. een    [een] 

2. meer   [meer] 

nodk, norf 

 

RBeroepL 

 Welk beroep heeft u als laatste uitgeoefend? 

 STRING[40] 

 

RLeidingL 

 Heeft u een leidinggevende functie gehad? 

 TJaNee 

 

RN_LeidL 

 Aan hoeveel personen gaf u leiding? 

1. 1 – 4   [N_1tm4] 

2. 5 – 9   [N_5tm9] 

3. 10 – 19   [N_10tm19] 

4. 20 – 49   [N_20tm49] 

5. 50 – 99   [N_50tm99] 

6. 100 of meer   [N100meer] 
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Alleen indien:

(Peiling 1 en (Peiling 2 en nieuw  persoon )) en

Dienstverband [1 ].BijzCat1 <> W SW  en

Afl_StartHuidig  = [korter1 jr]/wn en 

 Retro T-12B niet gesteld

Heeft u een jaar geleden , dat w il zeggen in <referentiem aand> vorig jaar, betaald werk verricht?

RG ew rkt12

RBeroepL

[nee]/wn/wg

RHoevG em

RPeriode

wn/wg

W eet u dan of het g ing om : ->

RUrenG lob

[ja ]

STEL VAST: Is dat per...

Hoeveel uur werkte u gem iddeld ?

Lft >= 55 jaar en 

Retro.Einde .O oit12 = [ja]

Anders

Leidinggevende functie gehad ?

RLeidingL

W elk beroep als laatste ?

Hoeveel personen le id ing ?

RN _LeidL

[ja ] Anders

REenM eerW

W erkzaam heden betrekking op één werkkring of m eer ?

Endblock

M axUur := 95M axUur := 69

[week][M aand ] [Jaar] [Les]

M axUur := 412 M axUur := 4940

RHoevG em  > M axUur 

Harde controle

RPeriode = [week] en RHoevG em  >= 50 of

RPeriode = [m aand ] en RHoevG em  >= 210 of

RPeriode = [jaar] en RHoevG em  >= 2500 of

RPeriode = [les] en RHoevG em  >= 37

Zachte controle

0 anders

controle
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Retro Blok Slot 

 

Wrk12Tot 

 Kunt u ongeveer aangeven hoelang u vanaf uw 15e betaald werk heeft gehad voor ten minste 12 uur per week?  

 ($1 Militaire dienst of vervangende dienstplicht telt ook mee.) 

1.      [Minder1] Antwoord leeg en kan niet worden gekozen 

2. 1 - 4 jaar,    [N_1_4j] 

3. 5 - 9 jaar    [N_5_9j] 

4. 10 - 19 jaar    [N10_19j] 

5. 20 jaar of meer   [N20jMeer]   

 

HoevJrn 

 STEL VAST: Aantal jaren 

 20.00..77.00 

 

Werkloos 

 >>ENQ: Werkloos = dat wat de respondent er onder verstaat.<<  

 Bent u vanaf uw 15e ooit werkloos geweest?  

TJaNee 

 

HoelWrkl 

Hoelang bent u tot nu toe in totaal werkloos geweest, vanaf uw 15e? 

1. Minder dan 1 jaar   [Minder1] 

2. 1 - 4 jaar,    [N_1_4j] 

3. 5 - 9 jaar    [N_5_9j] 

4. 10 - 19 jaar    [N10_19j] 

5. 20 jaar of meer   [N20jMeer]   

 

ArbeidsO 

 >>ENQ: Arbeidsongeschikt = dat wat de respondent er onder verstaat.<<  

 Bent u vanaf uw 15e ooit arbeidsongeschikt geweest?  

TJaNee 

 

HoelArbO 

 Hoelang bent u tot nu toe in totaal arbeidsongeschikt geweest, vanaf uw 15e? 

1. Minder dan 1 jaar   [Minder1] 

2. 1 - 4 jaar,    [N_1_4j] 

3. 5 - 9 jaar    [N_5_9j] 

4. 10 - 19 jaar    [N10_19j] 

5. 20 jaar of meer   [N20jMeer] 

6. N.v.t. (geen van deze)   [NVT] 
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A lleen indien :

(Peiling 1 of (Peiling 2 en n ieuw  persoon )) 

D ienstverband[1 ].B ijzC at1 <> W SW  en 

Lft >= 18 jaar

Kunt u  ongeveer aangeven hoe lang u vanaf uw  15e betaa ld w erk heeft gehad voor ten m inste 12 uur per w eek?

W rk12Tot

STEL VAST: Aanta l Jaren

H oevJrn

>= 20 jaar Anders

R etro .E inde .O oit12 = [ja ]/[jam il]/em pty anders

Bentu vanaf uw  15e ooit w erkloos gew eest?

W erkloos

A rbeidsO

[ja ] Anders

Lft >  24 jaar Anders

(W erkzoek.W ilw erk .R edenen = [Z iekAO ] 

en R etro .E inde .R edennw  = [ja ]) o f

R etro .E inde .R edenG estopt = [Z iekte ]

Anders

H oe lang bent u  to t nu toe in  to taa l arbe idsongeschikt gew eest , vanaf uw  15e?

H oelA rbo

Bent u  vanaf uw  15e ooit arbe idsongeschikt gew eest?

H oe lang bent u  to t nu toe in  to taa l w erkloos gew eest , vanaf uw  15e?

H oelW rkl

[ja ]
Anders

Endblock

($1) G eslacht = m an
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Blok Pensioenen Ad Hoc Module 

 

* Voor EBB Regulier 2012A is alleen $A van belang. Wn/wg toegestaan tenzij anders aangegeven. 

 

Werk50Plus 

 Heeft ($A: u $B: hij $C: zij) na ($A: uw $B: zijn $C: haar) 50ste betaald werk gehad. Ook 1 uur per week of een korte 

 periode telt al mee.  Evenals freelance werk? 

 [TJaNee] 

 

StopJaar 

 In welk jaar ($A: bent u $B: is hij $C: is zij) gestopt met werken? 

 [TJaar] 

 

Afl_StopJaar 

 *Jaar dat OP gestopt is met werken. 

 Integer[] 

 

 Als StopJaar = response dan Afl_StopJaar = StopJaar 

 Als StopJaar = empty en Oud.Einde_P1_P2.Stopjaar = response dan Afl_StopJaar = Oud.Einde_P1_P2.Stopjaar 

 Als StopJaar = empty en Einde_P1_P2.Stopjaar = response dan Afl_StopJaar = Einde_P1_P2.Stopjaar  

 Anders Afl_StopJaar = empty 

 

Pensioen 

 >>ENQ.: een ouderdomspensioen is een pensioen dat speciaal bedoeld is om te voorzien in het levensonderhoud op 

 latere leeftijd.<< 

 Ontvangt ($A: u $B: hij $C: zij) op dit moment inkomsten uit een ouderdomspensioen, een 

 arbeidsongeschiktheidsuitkering of een  nabestaandenuitkering? 

 [TJaNee] 

 

TypPens 

 Ik noem nu een aantal regelingen. Wilt u per regeling aangeven of ($A: u $B: hij $C: zij) hieruit inkomsten 

 ontvangt of in het verleden heeft ontvangen? 

 >>ENQ.: toets <1> om verder te gaan.<< 

 1. Ga verder        [Verder] 

 NODK, NORF 

 

TP_AOW  

 De AOW? 

 [TJaNee] 

 

TP_VUT 

 VUT of prepensioen? 

 [TJaNee] 
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TP_WrkgPens

TP_IndivPens

Een arbeidsongeschiktheidsuitkering of -pensioen?

TP_ArbOng

Een nabestaande- of partner pensioen?

TP_Nabestnd

Een ander werkgeverspensioen?

Een individueel pensioen?

TP_AOW en TP_VUT en TP_WrkgPens en TP_IndivPens 

en TP_ArbOng en TP_Nabestnd = [Nee]/wn/wg/emtpy ($1)

Een andere niet eerder genoemde pensioenregeling?

TP_Andrs1

anders

Gaat het om een ouderdomspensioen?

TP_Andrs2

[Ja] ($2) anders

Bereken TelPens

Pensioen = [Nee]
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TP_WrkgPens 

 Een andere pensioenregeling via de werkgever, bijv. levenslang ouderdomspensioen of wachtgeldregeling? 

 [TJaNee] 

 

TP_IndivPens 

Een individuele pensioenregeling anders dan via de werkgever, bijv. lijfrente, koopsompolis, levensverzekering, 

levensloop regeling, of fiscale oudedagsreserve?  

 [TJaNee] 

 

TP_ArbOng 

 >>ENQ.: uitkering voor oorlogsslachtoffers (WUV en WUBO) telt ook mee.<< 

Een arbeidsongeschiktheidsuitkering (WIA, Wajong), een arbeidsongeschiktheidspensioen of invaliditeitspensioen? 

 [TJaNee] 

 

TP_Nabestnd 

Een nabestaandenuitkering of partnerpensioen?     

 [TJaNee] 

 

TP_Andrs1 

 Een andere, niet eerder genoemde pensioenregeling?    

 [TJaNee] 

  

TP_Andrs2 

 >>ENQ.: een ouderdomspensioen is een pensioen dat speciaal bedoeld is om te voorzien in het levensonderhoud op 

 latere leeftijd.<< 

 ($1: Is het pensioen dat ($A: u $B: hij $C: zij) ontvangt een ouderdomspensioen? $2: Is dit een ouderdomspensioen?) 

 [TJaNee] 

 

TelPens 

 *Hulpvariabele, teller aantal pensioenen 

 Integer[] 

 

Bereken: TelPens = 0. 
 Als TP_AOW = [Ja] dan TelPens = TelPens + 1. 

 Als TP_VUT = [Ja] dan TelPens = TelPens + 1. 

 Als TP_WrkgPens = [Ja] dan TelPens = TelPens + 1. 

 Als TP_IndivPens = [Ja] dan TelPens = TelPens + 1. 

 Als TP_ArbOng = [Ja] dan TelPens = TelPens + 1. 

 Als TP_Nabestnd = [Ja] dan TelPens = TelPens + 1. 

 Als TP_Andrs2 <> empty dan TelPens = TelPens + 1. 
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TP_WrkgPens

TP_IndivPens

Een arbeidsongeschiktheidsuitkering of -pensioen?

TP_ArbOng

Een nabestaande- of partner pensioen?

TP_Nabestnd

Een ander werkgeverspensioen?

Een individueel pensioen?

TP_AOW en TP_VUT en TP_WrkgPens en TP_IndivPens 

en TP_ArbOng en TP_Nabestnd = [Nee]/wn/wg/emtpy ($1)

Een andere niet eerder genoemde pensioenregeling?

TP_Andrs1

anders

Gaat het om een ouderdomspensioen?

TP_Andrs2

[Ja] ($2) anders

Bereken TelPens

Pensioen = [Nee]
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HuidPens 

 Uit welke regelingen ontvangt ($A: u $B: hij $C: zij) op dit moment inkomsten? 

 >>ENQ.: Meerdere antwoorden mogelijk.<< 

 SET[] 

 ($3: 1. AOW)        [AOW] 

 ($4: 2. VUT/Prepensioen)       [VUT] 

 ($5: 3. Pensioenregeling via werkgever)      [WrkgPens] 

 ($6: 4. Individuele pensioenregeling anders dan via werkgever)   [IndivPens] 

 ($7: 5. Arbeidsongeschiktheidsuitkering of -pensioen of invaliditeitspensioen)  [ArbOng] 

 ($8: 6. Nabestaandenuitkering of partnerpensioen )    [Nabestnd] 

 ($9: 7. Andere pensioenregeling)      [Andrs] 

 

TelOudPens 

 *Hulpvariabele, teller aantal ouderdomspensioenen 

 Integer[] 

 

Bereken: TelOudPens = 0. 
 Als TP_AOW = [Ja] dan TelOudPens = TelOudPens + 1. 

 Als TP_VUT = [Ja] dan TelOudPens = TelOudPens + 1. 

 Als TP_WrkgPens = [Ja] dan TelOudPens = TelOudPens + 1. 

 Als TP_IndivPens = [Ja] dan TelOudPens = TelOudPens + 1. 

 Als TP_Andrs2 = [Ja] dan TelOudPens = TelOudPens + 1. 

 

Opb_WrkgPens1 

 ($A: U $B: Hij $C: Zij) ontvangt nu nog geen inkomsten uit een pensioenregeling via de werkgever, zoals VUT, 

 prepensioen, levenslang ouderdomspensioen of wachtgeldregeling. Bouwt ($A: u $B: hij $C: zij) wel pensioen op via 

 zo’n regeling? 

[TJaNee] 

 

Opb_IndivPens1 

>>ENQ.: Voorbeelden: lijfrente, koopsompolis, levensverzekering, levensloop regeling of fiscale oudedagsreserve.<< 

Bouwt ($A: u $B: hij $C: zij) pensioen op via een individuele pensioenregeling anders dan via de werkgever? 

[TJaNee] 

 

Opb_Andrs1 

>>ENQ.: een ouderdomspensioen is een pensioen dat speciaal bedoeld is om te voorzien in het levensonderhoud op 

latere leeftijd.<< 

Is er, naast de AOW, nog een andere ouderdomspensioenregeling waar ($A: u $B: hij $C: zij) pensioen mee opbouwt? 

[TJaNee] 

 

NtAc_MindUur 

>>ENQ.: een ouderdomspensioen is een pensioen dat speciaal bedoeld is om te voorzien in het levensonderhoud op 

latere leeftijd.<< 

($A: U $B: Hij $C: Zij) ontvangt nu nog geen inkomsten uit een ouderdomspensioenregeling. Toen ($A: u $B: hij $C: 

zij) nog werkte, ($A: bent u $B: is hij $C: is zij) toen wel al minder gaan werken als overgang naar ($A: uw $B: zijn 

$C: haar) ouderdomspensioen? 

[TJaNee] 
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anders

Van welke pensioenregelingen maakt u op dit moment nog steeds gebruik?

HuidPens

Bouwt u werkgevers pensioen op? 

Opb_WrkgPens1

Bouwt u individueel pensioen op?

Opb_IndivPens1

Pensioen = [Nee]

TelPens > 1

($3) TP_AOW  = [Ja] 

($4) TP_VUT = [Ja]  

($5) TP_WrkgPens = [Ja]  

($6) TP_IndivPens = [Ja] 

($7) TP_ArbOng = [Ja]   

($8) TP_Nabestnd = [Ja]

($9) TP_Andrs1 = [Ja]

Bereken TelOudPens

TelOudPens = 0 TelOudPens ≥ 1

Bouwt u een ander soort ouderdomspensioen op?

Opb_Andrs1

BetWrkNu = [Nee] en 

WilWerken.WilWerk <> [Gevonden] en 

WilWerken.Afgel_4W <> [Ja]

Bent u, toen u nog werkte, wel al minder gaan werken?

NtAc_MindUur

anders
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IntroOudPens 

De volgende ($10: vraag gaat $11: vragen gaan) gaan alleen over ouderdomspensioenen. Dit zijn pensioenen die 

speciaal bedoeld zijn om te voorzien in het levensonderhoud op latere leeftijd. 

 In ($A: uw $B: zijn $C: haar) situatie gaat het om: 

 ($3: AOW) 

 ($4: VUT of prepensioen) 

 ($5: Pensioenregeling via werkgever) 

 ($6: Individuele pensioenregeling) 

 ($12: Andere ouderdomspensioenregeling) 

 >>ENQ.: toets <1> om verder te gaan.<<  

 1. Ga verder         [Verder] 

 

LftPens 

Op welke leeftijd ontving ($A: u $B: hij $C: zij) voor de eerste keer een uitbetaling uit uw pensioen?  

 [40..69]  

 

NtAc_VoorMUur 

($A: Bent u $B: Is hij $C: Is zij) voordat ($A: u $B: hij $C: zij) deze uitbetaling kreeg minder gaan werken als 

overgang naar ($A: uw $B: zijn $C: haar) pensioen? 

1. Ja          [Ja] 

2. Nee         [Nee] 

3. Niet van toepassing, werkte toen niet      [NVT] 

 

MeteenStop 

 ($A: Bent u $B: Is hij $C: Is zij) meteen gestopt met werken toen ($A: u $B: hij $C: zij) deze uitbetaling kreeg? 

[TJaNee] 

 

NtAc_NaMUur 

($A: Bent u $B: Is hij $C: Is zij) nadat ($A: u $B: hij $C: zij) deze uitbetaling kreeg minder gaan werken? 

[TJaNee] 
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De volgende vragen gaan alleen over ouderdompensioenen.

IntroOudPens

andersTP_ArbOng = [Ja] of TP_Nabestnd = [Ja] of TP_Andrs2 = [Nee]

Op welke leeftijd ontving u voor het eerst een uitbetaling uit uw pensioen?

LftPens

Bent u voordat u deze uitbetaling kreeg minder gaan werken?

NtAc_VoorMUur

anders(((Afl_StopJaar > (referentiejaar – Lft_OP + LftPens)) 

en LftPens = response) of MeteenStop = [Nee])

Bent u erna minder gaan werken?

NtAc_NaMUur

andersBetWrkNu = [Nee] en 

WilWerken.WilWerk <> [Gevonden] en 

WilWerken.Afgel_4W <> [Ja]

Pensioen = [Nee]

($12) TP_Andrs2 = [Ja]

TelOudPens = 0 ($10) BetWrkNu = [Nee] en 

((WilWerken.WilWerk = [Ja]/[KanNiet] en 

WilWerken.Afgel_4W = [Ja]) of 

WilWerken.WilWerk = [Gevonden])

($11) <> $10

((Afl_StopJaar = (referentiejaar – Lft_OP + LftPens)) 

of Afl_StopJaar = empty of LftPens = wn/wg)

Bent u toen u deze uitbetaling kreeg meteen gestopt?

MeteenStop

andersNtAc_VoorMUur = [Nee]

anders
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PensRedNW 

 ($A: U wilt $B: Hij wil $C: Zij wil) nu geen betaald werk hebben vanwege ($13: zorgtaken $14: opleiding of studie 

$15: ziekte of arbeidsongeschiktheid). Was dat ook de belangrijkste reden dat ($A: u gestopt bent $B: hij gestopt is $C: 

zij gestopt is) met werken? 

[TJaNee] 

 

PensRedNW1 

 Wat was voor u de belangrijkste reden om te stoppen met werken. Was dat omdat:-> 

1. ($A: u $B: hij $C: zij) gebruik kon maken van een gunstige financiële regeling om  

    te stoppen,         [FinanReg] 

2. ($A: u uw $B: hij zijn $C: zij haar) baan kwijtraakte en geen zicht had op een andere  

    baan,         [BaanVerl] 

3. ($A: u $B: hij $C: zij)  vanwege ($A: uw $B: zijn $C: haar) leeftijd niet langer door  

     mocht werken,        [MaxLft] 

4. ($A: u $B: hij $C: zij) de mogelijkheid had om te stoppen omdat ($A: u $B: hij $C: zij)  

    de pensioensgerechtigde leeftijd bereikt had,     [PensGer] 

5. een andere werkgerelateerde reden, bijv. werkdruk of de aard van het werk,  [AndrWrk] 

6. of iets anders?        [Andrs] 

 

PensRedNW2 

 >>ENQ: STEL VAST: belangrijkste reden.<< 

 1. Zorg voor gezin/huishouden of andere zorgtaken    [Zorg] 

 2. Ziekte/arbeidsongeschiktheid      [ZiekAO] 

 3. Anders         [Andrs] 

 

WilDoorWerk 

 Ongeacht of dit mogelijk was of niet, had ($A: u $B: hij $C: zij) wel langer door willen werken? 

 [TJaNee] 
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Reden_WilWerk.Redenen = 

[Zorg] ($13) / [OplStud] ($14) / [ZiekAO] ($15)

Was dat ook de belangrijkste reden dat u gestopt bent met werken?

PensRedNW

anders

anders[Ja]/wn/wg

Wat was de belangrijkste reden dat u gestopt bent met werken?

PensRedNW1

Wat was dan de belangrijkste reden?

PensRedNW2

anders[Andrs]

Had u wel langer door willen werken?

WilDoorWerk

PensRedNW <> [Ja] en PensRedNW2 <> [Zorg]/[ZiekAO] anders

EndBlock

Pensioen = [Nee]

EndBlock

BetWrkNu = [Nee] en 

WilWerken.WilWerk <> [Gevonden] en 

WilWerken.Afgel_4W <> [Ja]

BetWrkNu = [Nee] en 

((WilWerken.WilWerk = [Ja]/[KanNiet] 

en WilWerken.Afgel_4W = [Ja]) of 

WilWerken.WilWerk = [Gevonden])

anders
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Wrk_PartPens 

 ($A: U $B: Hij $C: Zij) werkt in deeltijd vanwege VUT / pensioen / hoge leeftijd. ($A: Bent u $B: Is hij $C: Is zij) 

 minder gaan werken vóór of nadat ($A: u $B: hij $C: zij) voor de eerste keer een uitbetaling kreeg uit ($A: uw $B: zijn 

 $C: haar) pensioen? 

 1. Ervoor         [Voor] 

 2. Erna          [Erna] 

 3. N.v.t., niet minder gaan werken (werkte al in deeltijd)    [NVT] 

 

Wrk_VoorMUur 

($A: Bent u $B: Is hij $C: Is zij) voordat ($A: u $B: hij $C: zij) deze uitbetaling kreeg minder gaan werken als 

overgang naar ($A: uw $B: zijn $C: haar) pensioen? 

1. Ja         [Ja] 

2. Nee         [Nee] 

3. Niet van toepassing, werkte toen niet      [NVT] 

 

Wrk_NaMUur 

($A: Bent u $B: Is hij $C: Is zij) nadat ($A: u $B: hij $C: zij) deze uitbetaling kreeg minder gaan werken? 

[TJaNee] 

 

Wrk_MindUur1 

>>ENQ.: een ouderdomspensioen is een pensioen dat speciaal bedoeld is om te voorzien in het levensonderhoud op 

latere leeftijd.<< 

($A: U $B: Hij $C: Zij) ontvangt nu nog geen inkomsten uit een ouderdomspensioenregeling. ($A: Bent u $B: Is hij 

$C: Is zij) als overgang naar ($A: uw $B: zijn $C: haar) pensioen misschien wel al minder gaan werken? 

[TJaNee] 

 

BlijfWerk 

 ($A: U $B: Hij $C: Zij) ontvangt inkomsten ($17: uit een pensioenregeling $18: uit een uitkering) maar ($A: u $B: 

 hij $C: zij) heeft ook betaald werk. Werkt ($A: u $B: hij $C: zij) voornamelijk nog om financiële redenen? 

 [TJaNee] 

 

FinanRed 

 Is dat om nú voldoende inkomen te behouden, in de toekomst meer pensioen te krijgen of beide? 

 1. Nu voldoende inkomen te behouden      [HuidInk]   

 2. Meer pensioen in de toekomst      [MeerPens]  

 3. Beide: nu voldoende inkomen behouden én meer pensioen in toekomst  [Beide] 

 4. Geen van deze        [GeenDeze] 

  

VerwStop 

 Over hoeveel jaar verwacht ($A: u $B: hij $C: zij) definitief te stoppen met werken? 

 1. Over uiterlijk 1 jaar       [Uit1Jr] 

 2. Langer dan 1 jaar, uiterlijk 3 jaar      [Uit3Jr] 

 3. Langer dan 3 jaar, uiterlijk 5 jaar      [Uit5Jr] 

 4. Langer dan 5 jaar, uiterlijk 10 jaar      [Uit10jr] 

 5. Langer dan 10 jaar       [Meer10jr] 
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Bent u minder gaan werken vóór of nadat u de eerste 

uitbetaling kreeg?

Wrk_PartPens

TelOudPens ≥ 1 en Lft_OP ≥ 55 en 

((MeerMinder.Redenver = [VUTPens] 

en MeerMinder.RedParNW = [Ja]) of 

MeerMinder.RedenPT = [VUTPens])

TelOudPens ≥ 1 en Lft_OP ≥ 55 en 

((MeerMinder.Redenver <> [VUTPens] 

of MeerMinder.RedParNW <> [Ja]) en 

MeerMinder.RedenPT <> [VUTPens])

anders

Bent u vóórdat u deze uitbetaling kreeg minder gaan werken?

Wrk_VoorMUur

Bent u erna minder gaan werken?

Wrk_NaMUur

 [Nee] anders

TelOudPens = 0 

en Lft_OP ≥ 55  

Pensioen = [Nee]

Werkt u voornamelijk nog om financiële redenen?

BlijfWerk

Is dat om nu voldoende inkomen te houden, in de toekomst meer pensioen te krijgen of beide?

FinanRed

[Ja] anders

Bent u wel al minder gaan werken?

Wrk_MindUur1

((MeerMinder.Redenver <> [VUTPens] 

of MeerMinder.RedParNW <> [Ja]) en 

MeerMinder.RedenPT <> [VUTPens])

anders

Wrk_MindUur1

 = [Ja]

Over hoeveel jaar verwacht u definitief te stoppen met werken?

VerwStop

EndBlock

($17) TelOudPens ≥ 1

($18) TelOudPens = 0
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Opb_WrkgPens2 
De volgende vragen gaan alleen over ouderdomspensioenen. Dit zijn pensioenen die speciaal bedoeld zijn om te 

voorzien in het levensonderhoud op latere leeftijd. 

 

Bouwt ($A: u $B: hij $C: zij) via een of meer van de volgende regelingen pensioen op:-> 

 

Een pensioenregeling via de werkgever; bijv. VUT, prepensioen, levenslang ouderdomspensioen of 

wachtgeldregeling? 

[TJaNee] 

 

Opb_IndivPens2 

Een individuele pensioenregeling anders dan via de werkgever; bijv. lijfrente, koopsompolis, levensverzekering, 

levensloop regeling, of fiscale oudedagsreserve? 

[TJaNee] 

 

Opb_Andrs2 

Is er, naast de AOW, nog een andere ouderdomspensioenregeling die niet eerder is genoemd waar ($A: u $B: hij $C: 

zij) pensioen mee opbouwt?  

[TJaNee] 

 

Wrk_MindUur2 

($A: Bent u $B: Is hij $C: Is zij) als overgang naar ($A: uw $B: zijn $C: haar) pensioen misschien wel al minder gaan 

werken? 

[TJaNee] 

 

WannStop 

 >>ENQ.: Kies ook voor ‘meteen’ wanneer OP met de VUT/prepensioen wil gaan.<< 

 ($16: Stel dat ($A: u $B: hij $C: zij) binnenkort een baan zou vinden.) Wanneer verwacht ($A: u $B: hij $C: zij) ($16: 

 dan) definitief te zullen stoppen met werken. Is dat meteen wanneer ($A: u $B: hij $C: zij) aanspraak kunt maken op 

 uw pensioen of juist eerder of later?   

 1. Meteen         [Meteen] 

2. Eerder         [Eerder] 

3. Later         [Later] 

 

FinDoorWerk 

($A: Wilt u $B: Wil hij $C: Wil zij) om financiële redenen langer doorwerken? 

[TJaNee] 
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Bouwt u werkgevers pensioen op? 

Opb_WrkgPens2

Bouwt u individueel pensioen op? 

Opb_IndivPens2

Bouwt u een ander soort ouderdomspensioen op? 

Opb_Andrs2

Bent u wel al minder gaan werken?

Wrk_MindUur2

Lft_OP ≥ 55 en BetWrkNu = [Ja] en 

((MeerMinder.Redenver <> [VUTPens] 

of MeerMinder.RedParNW <> [Ja]) en 

MeerMinder.RedenPT <> [VUTPens])

Wrk_MindUur2

 = [Ja]

Lft_OP ≥ 55 en BetWrkNu = [Ja] en 

((MeerMinder.Redenver = [VUTPens] 

en MeerMinder.RedParNW = [Ja]) of 

MeerMinder.RedenPT = [VUTPens])

anders

BetWrkNu = [Ja] of (BetWrkNu = [Nee] en WilWerken.WilWerk = [Gevonden]) of 

($16) (BetWrkNu = [Nee] en WilWerken.WilWerk = [Ja]/[KanNiet] en 

WilWerken.Afgel_4W = [Ja])

Wanneer verwacht u definitief te stoppen met werken?

WannStop

EndBlock

anders

Wilt u om financiële redenen langer doorwerken?

FinDoorWerk

[Later] anders
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Blok Arbeidsgehandicapten 

 

Intro 

 Ik wil u nu iets vragen over uw gezondheid. Er bestaat namelijk grote belangstelling voor de relatie tussen gezondheid 

en de arbeidssituatie. 

 >>ENQ: Toets <1> om verder te gaan.<< 

 

Handicap 

 ($1 U heeft eerder aangegeven dat u arbeidsongeschikt bent. Houdt dit verband met een langdurige aandoening, ziekte 

of handicap?) 

 ($2 Heeft u één of meer langdurige ziekten, aandoeningen of handicaps?) 

 TJaNee 

  

Belem 

 Wordt u hierdoor belemmerd bij het uitvoeren van uw werk? 

1. Sterk belemmerd [sterk] 

2. Licht belemmerd [licht] 

3. Niet belemmerd [niet] 

  

Verkrijg 

 ($3 Denkt u dat u door uw gezondheid belemmerd wordt bij het verkrijgen van werk?) 

 ($4 Zou u belemmerd worden bij het uitvoeren van uw werk als u meer uren zou werken?) 

1. Sterk belemmerd  [sterk] 

2. Licht belemmerd  [licht] 

3. Niet belemmerd  [niet] 
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A lleen indien :

Peiling 3  en (Lft < 65 of 

(Lft > 64 en (W illen .W ilw erk = [ja ] o f 

InventarisatieW erkkringen .B etw rknu = [ja ])))

H andicap

H eeft u  één of m eer langdurige z iekten , aandoeningen o f handicaps?

B elem

[Ja] anders

In tro

Ik  w il u  nu ie ts  vragen over uw  gezondheid .

anders

Verkrijg

Endblock

($1) W illen .T_R edenA  =  [ja ] o f R edenW ilW .R edenen = [Z iekAO ] o f M eerM ind .R edenver = [Z iekAO ]

($2) anders

W ordt u  h ierdoor be lem m erd b ij het u itvoeren van uw  w erk ?

InventarisatieW erkkringen .B etw erknu = [ja]

andersB elem  = [n ie t] en A fl_U rTot = [m in_12] en W illen .W ilW erk = [ja] ($3) o f 

InventarisatieW erkkringen .B etw erknu = [nee] ($4)

D enkt u  dat u  door uw  gezondheid  be lem m erd w ordt b ij het verkrijgen van w erk ?
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Blok Onderwijs 

 

T_Opleidng 

 >>ENQ: Indien vakantie en respondent gaat daarna verder met dezelfde opleiding, kies ‘ja’.<< 

 >>ENQ:  Naam2  : … 

  Soort onderwijs : … 

  Richting:  : … 

  Vak, studierichting :… 

 ($1 U volgde de vorige keer de opleiding <Naam1_AION>./$2 De vorige keer volgde u een opleiding.) 

 Volgt u die nog steeds? 

1. Ja      [Ja] 

2. Nee      [Nee] 

3. CBS-gegevens fout, volgde geen opleiding  [GeenOpl] 

4. CBS-gegevens fout, volgde andere opleiding  [AnderOpl] 

 

GExamUni 

 Welk examen of welke academische kwalificatie heeft u als laatste behaald? 

1. Propedeuse    [Proped] 

2. Kandidaats    [Kandid] 

3. Bachelor    [Bachel] 

4. Doctoraal    [Doctraal] 

5. Ingenieurs    [Ingen] 

6. Master    [Master] 

7. Promotie    [Pomotie] 

8. Overig postdoctoraal   [PostDoct] 

9. Geen examen met succes afgelegd  [GeenExam] 

 

GDiploma 

 Heeft u de akte, het getuigschrift of het diploma behaald? 

 >>ENQ: ‘N.v.t.’ alleen indien opleiding geen diploma kent.<< 

1. Ja     [Ja] 

2. Nee     [Nee] 

3. N.v.t., opleiding wel afgerond  [Afger] 

4. N.v.t., opleiding niet afgerond  [NietAfg] 

 

GMndEinde 

 ($3 >>ENQ: afronden stage/scriptie telt ook als examen afleggen.<<) 

 In welke maand ($3 heeft u het laatste examen afgelegd/ $4 bent u gestopt met de opleiding/ $5 zijn de lessen 

beëindigd/ $6 heeft u de opleiding afgesloten)? 

 TMaand 
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Peiling = 1Peiling = 2 t/m  5

T_O pleidng

($1  U  volgde de vorige keer de ople id ing <N aam 1_AIO N >. / $2 De vorige keer volgde u een ople id ing .)

 Volgt u d ie nog steeds ?)

Anders

Ja/w n/w g
Anders

nee

Einde M odule

G Exam Uni

W elk exam en of welke academ ische 

kwalificatie heeft u a ls laatste behaald ?

Vor_O pleiding  =  ja

($1 N aam 1_AIO N  =  respons

$2 anders)

G diplom a

Heeft u de akte , het getuigschrift of het 

d ip lom a behaald ?

G M ndEinde

($3  >>EN Q : afronden stage /scriptie te lt ook a ls exam en afleggen .<<)

In welke m aand ($3 heeft u het laatste exam en afgelegd / $4  bent u gestopt m et de ople id ing / $5  z ijn  

de lessen beëindigd / $6  heeft u de ople id ing afgesloten )?

Anders T_O pleiding  =  4

Vor_SoortO pl =  [Univ] of

Vor_Leerjaar  =  6 ($6)

Alle respondenten

(($3) [ja ])

(($4) [nee])

(($5 [A fger])

(($6) [N ietA fge ])
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Opleid 

 >>ENQ: Indien respondent na de vakantie verder gaat met dezelfde opleiding, kies ‘ja’.<< 

 ($1 U heeft recent een opleiding beëindigd. Volgt u op dit moment misschien een andere opleiding of cursus op een 

school, bij een ander opleidingsinstituut of in het bedrijf?) 

($2 Volgt u op dit moment een opleiding of cursus op een school, bij een ander opleidingsinstituut of in het bedrijf? 

1. Ja      [Ja] 

2. Nee      [Nee] 

3. Nee, maar start na vakantie met nieuwe opleiding [Tuss] 

 

OplJaren 

 Duurt deze opleiding of cursus korter of langer dan 6 maanden? 

>>ENQ: 6 maanden = code 2<< 

1. Korter dan 6 maanden   [Kort6mnd] 

2. 6 Maanden of langer   [Lang6mnd] 

 

VerwDuur 

 Hoelang verwacht u erover te doen? 

>>ENQ: 6 maanden = code 2<< 

1. Korter dan 6 maanden   [Kort6mnd] 

2. 6 Maanden of langer   [Lang6mnd] 

nodk, norf 

 

OplVierW 

 Heeft u in de afgelopen 4 weken een opleiding of cursus gevolgd of beëindigd die korter dan 6 maanden heeft 

 geduurd? 

 TJaNee 

 

OplTwaalfM 

 >>ENQ: Een opleiding of cursus gevolgd of beëindigd die korter dan 6 maanden heeft geduurd.<< 

 En in de afgelopen 12 maanden?  

 TJaNee 
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Opleid

($1 U heeft recent een opleiding beëindigd. Volgt u op dit moment misschien nog een andere opleiding of cursus op een 
school, bij een ander opleidingsinstituut of in het bedrijf? / $2 Volgt u op dit moment een opleiding of cursus op een school, bij 
een ander opleidingsinstituut of in het bedrijf?

OplJaren

Duurt deze opleiding of cursus korter of langer dan 6 maanden?

Opleid = [ja] of T_Opleid = 4
Anders

Anders
Wn

VerwDuur

Hoelang verwacht u erover te doen?

OplVierW

Heeft u in de afgelopen 4 weken een opleiding of cursus gevolgd of beëindigd die korter dan 6 maanden heeft geduurd?

Opleid = nee/tuss/wn/wg én

GMndEinde <> MndNu/Mnd-1

Anders

OplJaren = kort/wg of

VerwDuur = kort of

OplVierW = ja

OplJaren = lang of

VerwDuur = lang of
Opleid = nee/tuss/wn/wg en

OplVierW = nee/wn/wg en Peiling = 1

OPLEIDING = KORT OPLEIDING = LANG OPLEIDING = GEVOLGD

Anders

Einde Module

OplTwaalfM

En in de afgelopen 12 maanden?

[Nee] anders
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Blok Onderwijs Lang 

 

 

Naam1 

 Welke opleiding of cursus is dat? 

 >>ENQ: Bij 2 of meer de voor beroep of beroepskeuze belangrijkste.<< 

 

Naam2 

 Weet u misschien een andere naam voor deze opleiding of cursus? 

 

Niveau 

 Wat voor soort onderwijs is dit? 

 >>ENQ: Bijvoorbeeld vmbo, hbo, een opleiding via de LOI of een schoevers-opleiding.<< 

1. … 

2. … 

3. … 

4. … 

5. … 

6. Geen van bovenstaande 

 

Richting 

 Welke richting?  

1. … 

2. … 

3. … 

4. … 

5. … 

6. Geen van bovenstaande 
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O nderw ijsStart_A IO N

>> ENQ : E r volgen nu vragen om  de ople id ing vast te ste llen . Toets F 3 om  de zoekm achine op te starten . <<

Naam 1_AIO N

W elke ople id ing of cursus is dat? 

Naam 1_A IO N  <> Resultaat/w n/w g Anders

Naam 2_AIO N

W eet u m isschien een andere naam  voor deze ople id ing of cursus ? 

Niveau _A IO N

W at voor soort onderw ijs is d it? 

Niveau  <> R esultaat

Anders

Richting  <> R esultaat

Richting_A IO N

W elke richting?

Anders Naam 2_AIO N  <> resultaat/w n/wg of

Niveau _A IO N  <> resultaat/w n/w g

Alleen indien :

O pleid ing = Lang

Start Zoekm achine

Anders

SubR ichting <> Resultaat anders
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Subrichting 

 Welk vak of welke studierichting volgt u? 

1. … 

2. … 

3. … 

4. … 

5. … 

6. Geen van bovenstaande 

 

Leerweg 

 Welke leerweg volgt u? 

1. … 

2. … 

3. … 

4. … 

5. … 

6. Geen van bovenstaande 

 

Leraaropleiding 

 Is dit een lerarenopleiding? 

 TJaNee 

 

Akte 

 Welke akte of welke graad? 

 

FaseUniversiteit 

 In welke studiefase bevindt u zich? 

1. … 

2. … 

3. … 

4. … 

5. … 

6. Geen van bovenstaande 

         

        Typ 

 STEL VAST: Welke opleiding? 

1. … 

2. … 

3. … 

4. … 

5. … 

6. Geen van bovenstaande 
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Subrichting_A IO N

W elk vak of w elke studierichting volgt u ?

Anders

Leerw eg_A IO N

W elke leerw eg volgt u?

Anders

Leraaropleid ing_A IO N

Is d it een lerarenople id ing?

AndersJa

A kte_A IO N

W elke akte of graad ?

FaseU niversiteit_A IO N

In  w elke studiefase bevindt u zich ?

N iveau  =  U niversita ire ople id ing
Anders

1< Zoekbestand A antalO p l =< 5

Anders

N iveau = vm bo/m bo én Leerw eg <> R esultaat

N iveau  =  H BO /U niversita ire ople id ing én

Leraaropleid ing  <> R esultaat

Typ_A IO N

STEL VAST : W elke ople id ing?

Einde Zoekm achine
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SoortOpl 

 STEL VAST: Soort onderwijs? 

1. Vmbo     [vmbo] 

2. Havo, atheneum, gymnasium, vwo  [havo] 

3. Universitaire opleiding (incl. open universiteit) [univ] 

4. Overige opleiding of cursus   [geendeze] 

 

FaseUni 

 In welke studiefase bevindt u zich? 

1. Propedeusefase    [Propec] 

2. Bachelor-baccalaureaatfase   [Bachel] 

3. Doctoraalfase     [Doctor] 

4. Masterfase     [Master] 

5. Promotiefase     [Promot] 

6. Overig post-doctoraal    [Postdoc] 

 

Klas3 

 Heeft u de 3e klas met succes doorlopen, dat wil zeggen bent u overgegaan naar de 4e klas? 

 TJaNee 
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O plG etypeerd  =  Ja

SoortO pl

STEL VAST : soort onderw ijs?

[U niv]
anders

FaseU ni

In  w elke studiefase bevindt u zich ?

Anders

K las 3

H eeft u de 3
e
 k las m et succes doorlopen , dat w il zeggen bent u overgegaan naar de 4

e
 k las?

------------------------E IN D E STA N D A A R D B LO K ------------------------

* In b la ise: SO I_AIO N  <> em pty én Leerjaar_AIO N  = 1 {havo-VW O }

O plG etypeerd  =  N ee

(O plG etypeerd = [havo-gym nasium ]*) of

(SoortO pl = [havo ]) én  L ft_O P > 14  jr) 
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Aanvang 

 In welk jaar bent u met deze opleiding begonnen? 

 TJaar  

 

Mndbegin 

 En in welke maand? 

 TMaand 

 

VolDeelT 

Volgt u deze opleiding in voltijd of deeltijd? 

1. Voltijd     [Voltijd] 

2. Deeltijd     [Deeltijd] 

 

DuurOpl 

 Hoe lang duurt deze opleiding in totaal? 

1. 6 tot 12 maanden    [half1jr] 

2. 1 tot 2 jaar     [tot2jr] 

3. 2 tot 3 jaar     [tot3jr] 

4. 3 jaar of langer    [lang3jr] 

 

OplCat 

 STEL VAST: Soort opleiding? 

1.    

2. Een werkend-leren opleiding   [Werkleer] 

3. Een andere bedrijfsopleiding, dat wil zeggen een opleiding die wordt gegeven onder verantwoordelijkheid van het 

bedrijf of de instelling    [BdryfOpl] 

4. Geen van deze     [Geendeze] 
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A anvang

In w elk jaar bent u m et deze opleid ing begonnen ?

[jrN u]/[jrN u-1 ]/[jrN u-2]
Anders

M ndB egin

En in w elke m aand ?

Anders

VolD eelT

Volgt ^u deze opleid ing in voltijd  of deeltijd ?

Anders

D uurO pl

H oelang duurt deze opleid ing in totaal?

2 In bla ise : SO I_AIO N  <> em pty én (Leerjaar_AIO N  = 1 {havo-vw o} of  Leerjaar_AIO N  = 0 {M U LO } of  Leerjaar_AIO N  = 4 {M AVO } of 

Leerjaar_AIO N  = 5     {vm bo})

3 In b la ise : SO I_AIO N  <> em pty én Leerjaar_flexleerjaar =  6 {universite it}

4 In b la ise : SO I_AIO N  <> em pty én (Leerjaar_AIO N  = 1 {havo-vw o} of  Leerjaar_AIO N  = 0 {M U LO } of  Leerjaar_AIO N  = 4 {M AVO } of 

Leerjaar_AIO N  = 5     {vm bo})

5 In b la ise : SO I_AIO N  <> em pty én Leerjaar_AIO N  = 6 {universite it}

1) (O plG etypeerd = [vm bo-gym nasium ] 2 of SoortO pl = [vm bo]/[havo]) én LftO P >=18 jr en <= 23 jr of

2) (O plG etypeerd = [univ ] 3 of SoortO pl = [univ ]) én LftO P >=24 jr en <= 30 jr of

3) O plG etypeerd <> [vm bo-gym nasium ]/[univ ]
6
 of SoortO pl = [geen van deze ]/w n/w g

1) VolD eelT = [D eelT ijd ] of                                   

2 ) (O plG etypeerd = [vm bo-gym nasium ]  4 of SoortO pl = [vm bo]/[havo ]) én LftO P > 23 jr of                                                          

3 ) (O plG etypeerd = [univ ]  5 of SoortO pl = [univ]) én LftO P >30 jr) of

4) O plG etypeerd <> [vm bo-gym nasium ]/[univ ]
6,

 of SoortO pl = [geen van deze ]/w n/w g

Anders

O plC at

STEL VAST : soort ople id ing?

B etw erknu = [ja ] én                                                                

(O plG etypeerd <> [vm bo-gym nasium ]/[univ ])
6
 of SoortO pl = [geen van deze ]/w n
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ContUvE 

 Hoeveel uur heeft u ($1 les/ $2 college)? 

 >>ENQ: Bij schriftelijke cursus 0 uur.<< 

 0..95 

 

Schrift 

 Hoeveel uur besteedt u aan de opleiding/cursus? 

 0..95 

 

UrenOpl 

 STEL VAST: Is dat per:  

1. week,   [week] 

2. maand,   [maand] 

3. jaar of   [jaar] 

4. lesuren per week?  [lesuur] 

 

RedenVE 

 Ik noem een aantal redenen die mensen kunnen hebben om een opleiding/cursus te gaan volgen. 

Wilt u telkens zegen of het voor u wel of geen reden was om aan deze opleiding/cursus te beginnen. 

Bent u de opleiding gaan volgen om bij te blijven? 

TJaNee 

 

Verpl 

 Omdat de opleiding/cursus verplicht was? 

 TJaNee 

 

Promotie 

 Om promotie te kunnen maken? 

 TJaNee 

 

AndrWerk 

 Om ander werk te kunnen doen? 

 TJaNee 
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6
 In  b la ise: SO I_AIO N  <> em pty én (Leerjaar_AIO N<> em pty)

C ontU VE      

                                                             

H oeveel uur heeft u  ($1  les / $2  co llege)?

Schrift

H oeveel uur besteedt u aan de ople id ing /cursus?

U renO pl

Stel vast: Is dat per: ->

Anders

0 uur

w n/w g response

> 0 uur W n/w g

1) VolD eelT = [D eelT ijd ] ($1) of

2) (O plG etypeerd = [vm bo-gym nasium ] 
4
 o f    SoortO pl = [vm bo]/[havo ]) én LftO P > 23 jr ($1)  o f                        

3) (O plG 7etypeerd = [univ ] 
5
 o f  SoortO pl = [un iv]) én LftO P >30 jr ($2)

$1 VolD eelT =[D eelT ijd ] o f SoortO pl = [m avo] / [havo] én Lft_O P > 23 jr 

$2 SoortO pl = [univ ] én Lft_O P > 30 jr

B etW rkN u  =  [ja ]

Prom otie

O m  prom otie te kunnen m aken?

A ndrW erk

O m  ander w erk te kunnen doen?

R edenVE

Bent u de ople id ing /cursus gaan volgen om  bij te  b lijven?

Verpl

O m dat de ople id ing/cursus verp licht w as?

anders
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KansWerk 

 Om de kans op werk te vergroten? 

 TJaNee 

 

BelReVE 

 Wat was de belangrijkste reden: 

1. ($1 om bij te blijven)   [Bijblijf] 

2. ($2 de cursus was verplicht)  [Verplich] 

3. ($3 om promotie te kunnen maken) [Promot] 

4. ($4 om ander werk te kunnen doen) [AndWerk] 

5. ($5 om de kans op werk te vergroten) [KnsWerk] 

 

BetVE 

 ($1 Betaalt/ $2 Heeft) u de opleiding/cursus geheel of gedeeltelijk zelf ($2 betaald)? 

1. Ja, geheel  [JaGeheel] 

2. Ja, gedeeltelijk  [JaDeels] 

3. Nee   [Nee] 

 

WieBetVE 

 >>ENQ: UWV WERKbedrijf heette voorheen Centrum voor Werk en Inkomen (CWI) (Arbeidsbureau).<< 

 ($1 Wordt de opleiding/cursus betaald door: ) 

 ($2 Wordt de opleiding/cursus gedeeltelijk betaald door: ) 

1. het UWV WERKbedrijf, 

2. de sociale dienst, 

3. de vakbond of, 

4. de werkgever? 

5. Geen van deze 

 

Stage 

 Is uw werk ($1 <leeg>/$2 <InvWerk.Werknaam[1]>) een onderdeel van uw opleiding? 

 >>ENQ: Bijvoorbeeld stage<< 

 TJaNee 
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K ansW erk

O m  de kans op w erk te  vergroten ?

B elR eVE

W at w as de belangrijkste reden : 

B etW rkN u  =  [nee ]

m in im aal 2  van de vo lgende vragen =  [ja ]                                                                                         

R eden VE /Verpl/Prom otie /A ndrW erk /K ansW erk   

anders

O plC at <>  [BdryfO pl]
anders

B etVE

Betaalt u  de ople id ing /cursus geheel o f gedeelte lijk  ze lf?

G edeelte lijk  ($2) /nee ($1) /w n/w g

W ieB etVE

$1 W ordt de ople id ing /cursus betaald door / $2 W ordt de ople id ing /cursus gedeelte lijk  

betaald door :

anders

andersA fl_U rTot =  [m eer_12] en

O plC at =  [G eenD eze ]

(($3 N _W erkkr >1)

A fl_U rTot =  [m eer_12] en

O plC at <>  [G eenD eze]

Stage

Is  uw  w erk ($3 (w erknaam  [1]) een onderdeel van uw  ople id ing ?



EBB Regulier 2012A – Blok Onderwijs Lang  [Onderw_Act] 

EBB Regulier 2012A CAPI/CATI 1.2 d.d. 08-11-2011  Pagina 168 van 219 

 

StudieV 

 Heeft u voor deze opleiding/cursus betaald studieverlof, dat wil zeggen verlof waarbij uw loon normaal wordt 

doorbetaald? 

 TJaNee 

 

StudWrkt 

 Volgt u deze opleiding onder werktijd? 

 TJaNee 

 

StV_UrDg 

 Wat is voor u de makkelijkste manier om op te geven hoeveel studieverlof u heeft: in uren per week of in dagen per 

jaar? 

 >>ENQ: Meerkeuze alléén indien vast aantal uren per week en daarnáást vast aantal dagen per jaar<< 

1. Uren per week   [UrenWeek] 

2. Dagen per jaar   [DgnJaar] 

3. Helemaal geen opgave mogelijk [GeenOpg] 

 

UurWeek 

 STEL VAST: Aantal uren per week? 

 0.01..40.00 

 

DagJaar 

 STEL VAST: Aantal dagen in [JrNu]? 

 0.1..250.0 

 

OmvDgStv 

 Hoeveel uur betaald studieverlof heeft u op zo’n dag? 

 0.01..10.00 
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StudieV

H eeft u voor deze ople id ing /cursus betaald studieverlof , dat w il zeggen verlof w aarbij uw  loon norm aal w ordt 

doorbetaald ?

anders [N ee]/w n.w g

StudW rkt

Volgt u deze ople id ing /cursus onder  w erktijd ?

N ee/w n/w ganders

EndblokStV_U rD g

W at is voor u de m akkelijkste m anier om  op te geven hoeveel studieverlof u heeft : in  uren per w eek of 

in dagen per jaar?

(C ode 1) of (code 1 en 2) C ode 2 C ode 3/w n/w g

U urW eek

STEL VAST :

Aantal uren per w eek ?

StV_U rD ag  =   1
StV_U rD ag  =  code 1 en 2

D agJaar

STEL VAST : Aantal dagen in [JrN u]?

O m vD gStv

H oeveel uur betaald studieverlof 

heeft u op zo 'n dag?

Endblok
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Blok Onderwijs Kort 

 

 

Naam 

 Welke opleiding of cursus is dat? 

 >>ENQ: Bij 2 of meer opleidingen de voor beroep of beroepskeuze belangrijkste.<< 

 

Kortcode 

 Codering van opleiding 

>>ENQ: Start codeermodule door op spatiebalk te drukken.<< 

 

DuurVE 

 Hoelang ($1 duurt/$2 duurde) de opleiding/cursus in totaal van begindatum tot einddatum:  

1. 1 week of minder, 

2. 1 tot 1 maand, 

3. 1 tot 3 maanden, 

4. 3 tot 6 maanden? 

 

NdagVE 

 Hoeveel dagen ($1 duurt/ $2 duurde) de opleiding/cursus? 

 

BedrOpl 

 ($1 Wordt/$2 Werd de opleiding/cursus gegeven or georganiseerd onder verantwoordelijkheid van uw bedrijf of 

 insteling? 

 TJaNee 

 

ContUVE 

 Hoeveel uur ($1 heeft/$2 had) u les? 

 >>ENQ: Bij schriftelijke cursus 0 uur<< 

 0..95 

 

Schrift 

 Hoeveel uur ($1 besteedt/$2 besteedde) u aan de opleiding/cursus? 

 0..95 

 

UrenOpl 

 STEL VAST: Is dat per:  

1. week,   [week] 

2. maand,   [maand] 

3. jaar of   [jaar] 

4. lesuren per week?  [lesuur] 

 

RedenVE 

 Ik noem een aantal redenen die mensen kunnen hebben om een opleiding/cursus te gaan volgen. 

Wilt u telkens zegen of het voor u wel of geen reden was om aan deze opleiding/cursus te beginnen. 

Bent u de opleiding gaan volgen om bij te blijven? 

TJaNee 
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$1 O plJaren  = [Kort6M nd]/w g of  Verw D uur  =  [Kort6M nd]                                                           

$2 O plV ierW  

N aam

W elke op le id ing of cursus is  dat?

D uurVE

H oelang ($1 duurt / $2  duurde ) de op le id ing /cursus in  to taa l van begindatum  to t e inddatum ?

C ode 1 Anders 

N dagVE

H oeveel dagen ($1  duurt / $2  duurde ) de op le id ing /cursus?

A fl_U ren  >=  12 (1e w erkkring ) Anders 

B edrO pl

($1 W ordt / $2  W erd) de op le id ing /cursus gegeven of georganiseerd onder verantw oordelijkhe id  van uw  bedrijf o f 

inste lling?

D uurVe  <>  [M in 1  W k]/w n/w g

                                                       $2 : O plV ierw  =  Ja of O pl12 M nd =  Ja 

                                                                                                                           $ 1: Anders

C ontU VE

H oeveel uur ($1 heeft / $2 had) u  les?

0 uur

Schrift

H oeveel uur ($1  besteedt / $2  besteedde) u  

aan de op le id ing /cursus?

R edenVE

IBent u  de op le id ing /cursus gaan vo lgen om  b ij te  b lijven?

Anders 

U renO pl

Ste l vast: Is  dat per:->

Anders

Schrift is  w n/w g

W n/w g

K ortC ode

C odering van op le id ing

A lleen ind ien :

O plJaren  =  [Kort6M nd]/w g of 

Verw D uur  =  [Kort6M nd] o f 

O plV ierW  =  [Ja] 

D uurVe  =  

[M in 1  W k]/w n/w g
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         Verpl 

 Omdat de opleiding/cursus verplicht was? 

 TJaNee 

 

Promotie 

 Om promotie te kunnen maken? 

 TJaNee 

 

AndrWerk 

 Om ander werk te kunnen doen? 

 TJaNee 

 

KansWerk 

 Om de kans op werk te vergroten? 

 TJaNee 

 

BelReVE 

 Wat was de belangrijkste reden: 

1. ($1 om bij te blijven)   [Bijblijf] 

2. ($2 de cursus was verplicht)  [Verplich] 

3. ($3 om promotie te kunnen maken) [Promot] 

4. ($4 om ander werk te kunnen doen) [AndWerk] 

5. ($5 om de kans op werk te vergroten) [KnsWerk] 

 

BetVE 

 ($1 Betaalt/ $2 Heeft) u de opleiding/cursus geheel of gedeeltelijk zelf ($2 betaald)? 

1. Ja, geheel  [JaGeheel] 

2. Ja, gedeeltelijk  [JaDeels] 

3. Nee   [Nee] 

 

WieBetVE 

 >>ENQ: UWV WERKbedrijf heette voorheen Centrum voor Werk en Inkomen (CWI) (Arbeidsbureau).<< 

 ($1 Wordt de opleiding/cursus betaald door: ) 

 ($2 Wordt de opleiding/cursus gedeeltelijk betaald door: ) 

1. het UWV WERKbedrijf, 

2. de sociale dienst, 

3. de vakbond of, 

4. de werkgever? 

5. Geen van deze 
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B etW rkN u  =  ja Anders 

Prom otie

O m  prom otie te kunnen m aken ?

A ndrW erk

O m  ander w erk te kunnen doen ?

Anders 

K ansW erk

O m  de kans op w erk te vergroten ?

B etW rkN u  =  [nee]

Anders 

m inim aal 2 van de volgende vragen = [ja ]                                                                                         

R eden VE /Verpl/Prom otie/A ndrW erk/

K ansW erk     

B elR eVE

W at w as de belangrijkste reden :->

andersB edrO pl <> ja

B etVE                                                                                                                                                                                                    

($1 Betaalt / $2 H eeft) u de ople id ing /cursus geheel of gedeelte lijk zelf ($2 betaald )?

C ode 2 ,3

Verpl

O m dat de ople id ing /cursus verplicht w as?

Anders

W ieB etVE                                                                                                 $6 BetVe = 3 en 

$7 BetVe = 2

$6  ($1  W ordt / $2 W erd) de ople id ing /cursus betaald door / $7  ($1  W ordt / $2  W erd) de 

ople id ing /cursus gedeelte lijk betaald door :  
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StudieV 

 ($1 Heeft/$2 Had) u voor deze opleiding/cursus betaald studieverlof, dat wil zeggen verlof waarbij uw loon normaal 

wordt doorbetaald? 

 TJaNee 

 

StudWrkt 

 ($1 Volgt/$2 volgde) u deze opleiding onder werktijd? 

 TJaNee 

 

BetStud 

 ($1 Volgt/ $2 Volgde) u die opleiding/cursus grotendeels of helemaal ($3 tijdens betaald studieverlof/ $4 onder 

werktijd) of juist grotendeels in eigen tijd? 

1. Helemaal tijdens betaald studieverlof/onder werktijd  [VolBet] 

2. Grotendeels tijdens betaald studieverlof/onder werktijd  [GrDlBet] 

3. Grotendeels in eigen tijd     [GrDlEig] 
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StudieV

($1  H eeft /$2  had) u voor deze ople id ing /cursus betaald studieverlof, dat w il zeggen 

verlof w aarbij uw  loon norm aal w ordt doorbetaald?

N ee/w n/w g

StudW rkt

($1  Volgt/ $2  Volgde) u deze ople id ing/cursus onder  w erktijd?

A fl_U ren  >= 12 uur pw Anders 

Ja

$3  StudieV  =  [Ja ]

$4 StudW rkt = [Ja ] 

B etStud

( $1  Volgt/$2  Volgde ) ^u d ie ople id ing /cursus grotendeels of helem aal ($3 tijdens betaald 

studieverlof / $4  onder w erktijd) of ju ist grotendeels in e igen tijd?

N ee/w n/w g
Ja

Endblok
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Blok Onderwijs Gevolgd 

 

IntrOplG 

De volgende vragen gaan over opleidingen die geheel of gedeeltelijk in Nederland zijn gevolgd. 

 >> ENQ: Toets 1 om verder te gaan.<< 

 [1] 

 

OplNaLoNL 

Heeft u na de lagere school of de basisschool ($3 buiten (Naam1_AION)) een opleiding of cursus gevolgd waarmee 

u langer dan 6 maanden bezig bent geweest? 

>> ENQ: Opleidingen gevolgd in voormalig Nederlandse gebieden, zoals bijvoorbeeld Suriname of de Nederlandse 

Antillen gelden als een opleiding gevolgd in Nederland.<< 

 TJaNee 

 

OnderwijsStart 

 >>ENQ: Er  volgen nu vragen om de opleiding vast te stellen. Toets F3 om de zoekmachine op te starten.<< 

 

Naam1 

 ($1 Welke opleiding of cursus heeft u toen als eerste gevolgd?) 

($2 STEL VAST: Welke opleiding of cursus?) 

 >>ENQ: * Indien onbekend als eerste gevolgd dan vragen: “Kunt u dan een opleiding of cursus noemen die u heeft 

gevolgd?” 

  * Ook opleidingen die al in de basisvragenlijst aan de orde zijn geweest << 

 

Naam2 

 Weet u misschien een andere naam voor deze opleiding of cursus? 

 

Niveau 

 Wat voor soort onderwijs was dit? 

 >>ENQ: Bijvoorbeeld vmbo, hbo, een opleiding via de LOI of een schoevers-opleiding.<< 

1. … 

2. … 

3. … 

4. … 

5. … 

6. Geen van bovenstaande 
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(($3) Actueel. N aam 1 = respons)

O plN aLoN L

(($1) STEL VAST : ) H eeft ^u na de lagere school o f de basisschool ($3 buiten (N aam 1_AIO N )) een ople id ing of cursus gevolgd 

w aarm ee ^u langer dan 6 m aanden bezig bent gew eest?

>> EN Q : O ple id ingen gevolgd in  voorm alig  N ederlandse gebieden , zoals b ijvoorbeeld Surinam e of de N ederlandse Antillen gelden a ls 

een ople id ing gevolgd in  N ederland .<<

ja

O nderw ijsStart_A IO N

>> EN Q : E r vo lgen nu vragen om  de ople id ing vast te  ste llen . Toets F3 om  de zoekm achine op te  starten . <<

(($4) Aanta l O ple id ingen =  1

($5) 1  <  Aanta l O ple id ingen <  7 )

N aam 1_A IO N

$4 W elke ople id ing of cursus heeft ^u toen a ls eerste gevolgd ?

>>EN Q : Ind ien onbekend a ls eerste gevolgd dan vragen : “ Kunt u  dan een ople id ing of cursus noem en d ie ^u heeft 

gevolgd?<<  

$5  STEL VAST : W elke ople id ing of cursus ?

($1 >>EN Q : O ok ople id ingen d ie  a l in  de basisvragenlijs t aan de orde z ijn  gew eest <<) 

AndersN aam 1_A IO N  <>  R esultaat/w n/w g

N aam 2_A IO N

W eet u m isschien een andere naam  voor deze ople id ing of cursus ? 

AndersZoekbestand

N iveau  <>  R esultaat

N iveau _A IO N

W at voor soort onderw ijs  w as d it?

>> EN Q : B ijvoorbeeld havo , m bo, een ople id ing v ia  de LO I of een schoevers -ople id ing <<

Anders

G stelVastB

A lle respondenten

IntrO plG

$1 E r z ijn  a l een paar vragen gew eest over op le id ingen d ie  u gevolgd hebt . D aar w il ik  nu nog w at m eer vragen over ste llen . D e vragen 

gaan over op le id ingen d ie  geheel o f gedeelte lijk  in  N ederland z ijn  gevolgd .

$2 D e vo lgende vragen gaan over op le id ingen d ie  geheel o f gedeelte lijk  in  N ederland gevolgd z ijn .

(($1) Peiling =  1)

(($2) anders )

Start Zoekm achine
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Richting 

 Welke richting?  

1. … 

2. … 

3. … 

4. … 

5. … 

6. Geen van bovenstaande 

 

Subrichting 

 Welk vak of welke studierichting heeft u gevolgd? 

1. … 

2. … 

3. … 

4. … 

5. … 

6. Geen van bovenstaande 

 

Leerweg 

 Welke leerweg heeft u gevolgd? 

1. … 

2. … 

3. … 

4. … 

5. … 

6. Geen van bovenstaande 

 

Leraaropleiding 

 Was dit een lerarenopleiding? 

 TJaNee 

 

Akte 

 Welke akte of welke graad? 
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R ichting  <> R esultaat

AndersR ichting_A IO N

W elke richting ?

Anders

Anders
Subrichting <> R esultaat

Subrichting_A IO N

W elk vak of w elke studierichting heeft u gevolgd ?

N iveau = vm bo/m bo én

Leerw eg <> R esultaat
Anders

Leerw eg_A IO N

W elke leerw eg heeft u gevolgd ?

N iveau  =  H BO /U niversita ire ople id ing én

Leraaropleid ing  <> R esultaat
Anders

Leraaropleid ing_A IO N

W as dit een lerarenople id ing ?

AndersJa

A kte_A IO N

W elke akte of graad ?

N aam 2_A IO N  <> 

R esultaat/w n/w g of

N iveau_A IO N  <> 

R esultaat/w n/w g
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FaseUniversiteit 

 Welk examen of welke academische kwalificatie heeft u als laatste gevolgd? 

1. … 

2. … 

3. … 

4. … 

5. … 

6. Geen van bovenstaande 

 

Typ 

 STEL VAST: Welke opleiding? 

1. … 

2. … 

3. … 

4. … 

5. … 

6. Geen van bovenstaande 

 

GSoortOpl 

 STEL VAST: Soort onderwijs? 

1. Vmbo, mavo, mulo, ulo    [vmbo] 

2. Havo, atheneum, gymnasium, vwo  [havo] 

3. Universitaire opleiding (incl. open universiteit) [univ] 

4. Overige opleiding of cursus   [geendeze] 

 

GDiploma 

 Heeft u de akte, het getuigschrift of het diploma behaald? 

1. Ja      [Ja] 

2. Nee      [Nee] 

3. N.v.t., opleiding wel afgerond   [Afger] 

4. N.v.t., opleiding niet afgerond   [NietAfg] 

 

GKlas3 

 Heeft u de 3e klas met succes doorlopen, dat wil zeggen bent u overgegaan naar de 4e klas? 

 TJaNee 
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N iveau  =  U niversita ire ople id ing Anders

FaseU niversiteit_A IO N

W elke exam en of w elke academ ische kw alificatienheeft u  a ls laatste gevolgd ?

1< Zoekbestand A antalO p l =< 5

Typ_A IO N

STEL VAST: W elke ople id ing?

O plG etypeerd  =  N ee O plG etypeerd  =  Ja

G SoortO pl

STEL VAST: soort onderw ijs?

Anders

G D iplom a

H eeft u de akte , het getu igschrift o f het d ip lom a behaald ?

Anders

7 In B la ise : SO I_A IO N  <> em pty en Leerjaar_A IO N  <> 6 {universite it}

8  In B la ise : SO I_A IO N  <> em pty en Leerjaar_A IO N  =1 {havo-vw o}

Einde Zoekm achine

G diplom a = nee/w n/w g én  

(O plG etypeerd = havo-m m s
8
 o f G soortO pl =  havo)

anders

G klas3

H eeft u de 3
e
 k las m et succes doorlopen , dat w il zeggen bent u overgegaan naar de 4

e
 k las?

O plG etypeerd <> U niversita ire ople id ing
7
 o f

G SoortO pl <> U niviversita ire ople id ing
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GExamUni 

 Welk examen of welke academische kwalificatie heeft u als laatste behaald? 

1. Propedeuse    [Proped] 

2. Kandidaats    [Kandid] 

3. Bachelor    [Bachel] 

4. Doctoraal    [Doctraal] 

5. Ingenieurs    [Ingen] 

6. Master    [Master] 

7. Promotie    [Pomotie] 

8. Overig postdoctoraal   [PostDoct] 

9. Geen examen met succes afgelegd  [GeenExam] 

 

GBeginOpl 

 In welk jaar bent u met die opleiding of cursus begonnen? 

 >>ENQ:  * De OP werkd 12 jaar op: <dd-mm-jj><< 

 ($2 * Jaar einde vorige opleiding <jj> 

 TJaar  

 

GMndbegin 

 En in welke maand? 

 TMaand 

 

GEindeOpl 

 In welk jaar bent u met die opleiding of cursus opgehouden? 

 >>ENQ:  * De OP werk 12 jaar op: <dd-mm-jj><< 

 ($2 * Jaar einde vorige opleiding <jj> 

 TJaar 

 

GMndEinde 

 ($1 >>ENQ: afronden stage/scriptie telt ook als examen afleggen.<<) 

 In welke maand ($1 heeft u het laatste examen afgelegd/ $2 bent u gestopt met de opleiding/ $3 zijn de lessen 

beëindigd/ $4 heeft u de opleiding afgesloten)? 

 TMaand 
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Anders

G Exam U niv

STEL VAST: W elk exam en of w elke academ ische kw alificatie heeft u a ls laatste behaald ?

9
 In  b la ise : SO I_A IO N  <> em pty én Leerjaar_A IO N  = 6 {universite it}

------------------------E IN D E STA N D A A R D B LO K ------------------------

Lft_O P  <  36

$2 O ple id ing 2 t/m  6
Anders

G B eginO pl

In  w elk jaar bent u m et d ie ople id ing of cursus begonnen ?

>>EN Q : * D e O P w erd 12 jaar op : [dd-m m -jj] <<

       ($2   * Jaar e inde vorige ople id ing [jj] )

G M ndB egin

En in w elke m aand ?

Anders

Anders

G B eginO pl <> w n/w g

G B eginO pl =  jrN u/ jrN u-1 /jrN u - 2                                                

O plG etypeerd = [U niv]
9
 o f G SoortO pl = [U niv]

G EindeO pl

En in w elk jaar ^bent ^u daarm ee opgehouden ?

>>EN Q : * D e O P w erd 12 jaar op : [dd-m m -jj] <<

       ($2   * Jaar e inde vorige ople id ing [jj] )

Anders

G M ndEinde

($1  >>EN Q : afronden stage /scriptie te lt ook a ls exam en afleggen .<<)

In w elke m aand ($1  heeft u het laatste exam en afgelegd /$2  bent u gestopt m et de 

ople id ing of cursus / $3  z ijn  de lessen beëindigd /$4  heeft u de ople id ing afgesloten ?)

G EindeO pl = jrN u/ jrN u-1/jrN u –  2                                                                                              

($1 G diplom a = ja                

$2 G diplom a = nee                    

$3 G diplom a = afg                                  

$4 G diplom a = nietafg of G exam U ni = response )
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GOplJaren 

 Hoelang heeft u die opleiding of cursus gevolgd? Aantal jaren: 

 >>ENQ: * 6-12 maanden = 1 jaar 

  * meer dan 15 jaar = 15<< 

 Aantal jaren: 

 1..15 

 

GOplCat 

 STEL VAST: Soort opleiding? 

1.  Een opleiding in het kader van het leerlingwezen  [LeerLWez] 

2. Een werkend-leren opleiding   [Werkleer] 

3. Een andere bedrijfsopleiding, dat wil zeggen een opleiding die wordt gegeven onder verantwoordelijkheid van het 

bedrijf of de instelling    [BdryfOpl] 

4. Geen van deze     [Geendeze] 

 

GVolDeelT 

Volgde u deze opleiding in voltijd of deeltijd? 

1. Voltijd     [Voltijd] 

2. Deeltijd     [Deeltijd] 

 

GContUvE 

 Hoeveel uur had u ($1 les/ $2 college)? 

 >>ENQ: Bij schriftelijke cursus 0 uur.<< 

 0..95 

 

GSchrift 

 Hoeveel uur besteedde u aan de opleiding/cursus? 

 0..95 

 

GUrenOpl 

 STEL VAST: Is dat per:  

1. week,   [week] 

2. maand,   [maand] 

3. jaar of   [jaar] 

4. lesuren per week?  [lesuur] 
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Anders

G O plJaren

H oelang heeft u  d ie ople id ing of cursus gevolgd?

G O plC at

STEL VAST : soort op le id ing?

G EindeO pl =  jrN u/ jrN u-1/jrN u - 2Anders

G M eerO pl

Anders

G B eginO pl = w n en/of G EindeO pl = w n

(O plG etypeerd <> [vm bo-gym nasium ]/[univ])
10

of                                    

 G SoortO pl =  [geen van deze ]/w n

G VolD eelT

Volgde u deze ople id ing in  vo ltijd  of deeltijd?

Anders

Anders

$2: G SoortO pl =  U niv en LFT_O P  >  30

$1: Anders

G C ontU VE                                               

H oeveel uur had u gem iddeld ($1  les / $2  co llege)?

0 uur Anders

1) (O plG etypeerd = [vm bo-gym nasium ] 
11

of G SoortO pl = [vm bo]/[havo]) én   

     L ftO P >=18 jr en <= 23 jr o f

2) (O plG etypeerd = [univ]
12

  o f   

     G SoortO pl =  [un iv]) én LftO P >=24 jr en <= 31 jr o f    

3) O plG etypeerd <> [vm bo-gym nasium ]/[univ]
10

 o f

    G SoortO pl =  [geen van deze ]/w n/w g                                                                                                                        

       1) G VolD eelT = [D eelT ijd ] ($1) of                                                                                     

       2) (O plG etypeerd = [vm bo-gym nasium ]
1110

 o f 

             G SoortO pl = [vm bo]/[havo]) én LftO P > 23 jr ($1)  o f  

       3) (O plG etypeerd = [univ ] 
12

 o f     

            G SoortO pl =  [un iv]) én LftO P >30 jr ($2)

G Schrift

H oeveel uur besteedde u aan de ople id ing /

cursus?

G U renO pl

Stel vast: Is dat per 
Anders

C ontU VE is w n/w g of

Schrift is w n/w g
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GRedenVE 

 Ik noem een aantal redenen die mensen kunnen hebben om een opleiding/cursus te gaan volgen. 

Wilt u telkens zegen of het voor u wel of geen reden was om aan deze opleiding/cursus te beginnen. 

Bent u de opleiding gaan volgen om bij te blijven? 

TJaNee 

 

GVerpl 

 Omdat de opleiding/cursus verplicht was? 

 TJaNee 

 

GPromotie 

 Om promotie te kunnen maken? 

 TJaNee 

 

GAndrWerk 

 Om ander werk te kunnen doen? 

 TJaNee 

 

GKansWerk 

 Om de kans op werk te vergroten? 

 TJaNee 

 

GBelReVE 

 Wat was de belangrijkste reden: 

1. ($1 om bij te blijven)   [Bijblijf] 

2. ($2 de cursus was verplicht)  [Verplich] 

3. ($3 om promotie te kunnen maken) [Promot] 

4. ($4 om ander werk te kunnen doen) [AndWerk] 

5. ($5 om de kans op werk te vergroten) [KnsWerk] 
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G R edenVE

Bent u de ople id ing /cursus gaan volgen om  bij te  b lijven?

B etW rkN u  =  ja

G Prom otie

O m  prom otie te kunnen m aken?

G A ndrW erk

O m  ander w erk te kunnen doen?

G K ansW erk

O m  de kans op w erk te vergroten?

1. Ja

2. N ee

B etW rkN u  =  [nee]

G Verpl

O m dat de ople id ing/cursus verplicht w as?

G B elR eVE

W at w as de belangrijkste reden:->

anders

m inim aal 2 van de volgende vragen = [ja]                                                                                         

G R edenVE /G Verpl/G Prom otie /

G A ndrW erk/G K ansW erk    

anders

anders
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GBetVE 

 Betaalde u de opleiding/cursus geheel of gedeeltelijk zelf? 

1. Ja, geheel  [JaGeheel] 

2. Ja, gedeeltelijk  [JaDeels] 

3. Nee   [Nee] 

 

GWieBetVE 

 >>ENQ: UWV WERKbedrijf heette voorheen Centrum voor Werk en Inkomen (CWI) (Arbeidsbureau).<< 

 ($1 Werd de opleiding/cursus betaald door: ) 

 ($2 Werd de opleiding/cursus gedeeltelijk betaald door: ) 

1. het UWV WERKbedrijf, 

2. de sociale dienst, 

3. de vakbond of, 

4. de werkgever? 

5. Geen van deze 

 

GStudieV 

 Heeft u voor deze opleiding/cursus betaald studieverlof gehad, dat wil zeggen verlof waarbij uw loon normaal wordt 

doorbetaald? 

 TJaNee 

 

GStudWrkt 

 Volgde u deze opleiding onder werktijd? 

 TJaNee 

 

GBetStud 

 Volgde u die opleiding/cursus grotendeels of helemaal ($3 tijdens betaald studieverlof/ $4 onder werktijd) of juist 

grotendeels in eigen tijd? 

1. Helemaal tijdens betaald studieverlof/onder werktijd  [VolBet] 

2. Grotendeels tijdens betaald studieverlof/onder werktijd  [GrDlBet] 

3. Grotendeels in eigen tijd     [GrDlEig] 
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G O plCat = [BdryfO pl]

G O plC at <> [BdryfO pl]

G BetVE

Betaalde u de ople id ing /cursus geheel of gedeelte lijk zelf?

Code  2 , 3
Anders

G W ieB etVE                                                             $1 G BetVe = 3 , $2 G BetVe = 2

$1 W erd de ople id ing /cursus betaald door : / $2  W erd de ople id ing /cursus gedeelte lijk 

betaald door :

G StudieV

Heeft u voor deze ople id ing /cursus betaald studieverlof gehad , dat w il zeggen verlof waarbij uw  loon 

norm aal w ordt doorbetaald?

Nee/w n/w g

G StudW rkt

Volgde u deze ople id ing /cursus onder w erktijd  ?

1. Ja

2. Nee

Ja

$3 StudieV = [Ja ]

$4 StudW rkt = [Ja ]

G B etStud

Volgde ^u die ople id ing /cursus grotendeels of helem aal ($3 tijdens betaald studieverlof / 

$4  onder w erktijd ) of ju ist grotendeels in e igen tijd?

Afl_Uren  >= 12 uur pw

G EindeO pl =  JrNu of JrNu-1

Nee/w n/w gja

anders
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GMeerOpl 

 Heeft u afgezien van <Naam1[i]> nog een opleiding of cursus van langer dan 6 maanden in Nederland gevolgd? 

 >>ENQ: * Geheel of gedeeltelijk in Nederland 

 * Opleidingen gevolgd in voormalig Nederlandse gebieden, zoals bijvoorbeeld Suriname of de Nederlandse 

Antillen gelden als een opleiding gevolgd in Nederland.<<  

 TJaNee 
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AndersAantal O pleid ingen < 6

G M eerO pl

Heeft u afgezien van (Naam 1_AIO N [i]) nog een ople id ing of cursus van langer dan 6 m aanden in 

Nederland gevolgd ?

Ja Nee/w n/w g

Naar O nderw ijsStart_A IO N

                                                                                   O plN aN O N L<> w g    

                                                                               G m eerO pl = [nee]/w n/wg   

                                                                               A antalO pl > 6         

Anders

EINDE M O DULE
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GStelVasB 

 ($1 STEL VAST: Heeft u na de lagere school of de basisschool 6 maanden of langer een opleiding in het buitenland 

gevolgd? 

 ($2 STEL VAST: Heeft u daarnaast 6 maanden of langer een opleiding of cursus in het buitenland gevolgd? 

 TJaNee  

 

N_KlasLO 

 Hoeveel klassen van de lagere school of groepen van de basisschool heeft u met goed gevolg doorlopen? 

 >>ENQ: * Het gaat ook om speciaal onderwijs, bijv. LOM (vroeger), BLO, (Z)MLK, onderwijs voor slechthorenden. 

  * meer dan 8 = code 8<< 

1. één 

2. twee 

3. drie 

4. vier 

5. vijf 

6. zes 

7. zeven 

8. acht 

9. geen 

 

KlasGroep 

STEL VAST: Gaat het om klassen of groepen? 

1. Klassen  [Klas] 

2. Groepen  [Groep] 

 

OpljrnB 

 >>ENQ: Korter dan 1 jaar afronden op 1.<< 

 Hoeveel jaar heeft u vanaf uw twaalfde onderwijs gevolgd in het buitenland? 

 0..30  

 

AantOplB 

Gaat het om 1 opleiding of meer dan 1? 

1. één   [Een] 

2. meer dan één  [Meer] 

 

DiplomaB 

 >>ENQ: N.v.t. alleen indien de opleiding geen diploma kent.<< 

Heeft u ($1 voor deze opleiding/ $2 een of meer van deze opleidingen) een diploma of getuigschrift behaald? 

1. Ja      [Ja] 

2. Nee      [Nee] 

3. N.v.t., opleiding wel afgerond   [Afger] 

4. N.v.t., opleiding niet afgerond   [NietAfg] 
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G StelVasB $1 :O plN aLoN L <> ja  anders  $2

$1  STEL VAST : H eeft O P  na de lagere school o f de basisschool 6  m aanden of langer een op le id ing  in  het bu iten land gevolgd ?

$2  STEL VAST : H eeft O P  daarnaast 6  m aanden of langer een op le id ing of cursus in  het bu iten land gevolgd ?

N _K lasLO

H oeveel k lassen van de lagere school o f groepen van de basisschool heeft ^u m et 

goed gevolg  doorlopen?

G een/w n/w gAnders

K lasG roep

STEL VAST : G aat het om  klassen of groepen ?

A antO plB

G aat het om  1 op le id ing of m eer dan 1?

D iplom aB

H eeft ^u voor ($1 deze op le id ing /$2 een of m eer van deze op le id ingen ) een d ip lom a 

of getu igschrift behaald?

Ja/nvt w el a fgerond
N ee/nvt n ie t a fgerond/w n/w g

EIN D E M O D U LE

[nee]/w n/w g

O nd_Act.O pleid  <> Ja en

O plN aLoN L = [nee]/w n/w g

[ja ]

anders

O pljrnB

H oeveel jaar heeft ^u vanaf uw  tw aalfde onderw ijs gevolgd in  het bu iten land?

A antO plB  = [een] ($1) o f 

A antO plB  =  [m eer] ($2)

W n/w g

A lleeen indien :

O plN aLo <> w g

Endblok

Endblok
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OplB 

 >>ENQ: Noteer de naam zoals je deze uitspreekt.<< 

 ($3 Welke opleiding was dat?) 

 ($4 ($1 Voor welke opleiding heeft u als laatste een diploma behaald? $2 Welke opleiding heeft u als laatste 

afgerond?) 

 STRING[80] 

 

SchoolB 

 STEL VAST: Wat voor soort school of instelling was dat? 

 STRING[80] 

 

RichtingB 

 STEL VAST: Welke richting? 

 STRING 

 

OplLandB 

 STEL VAST: In welk land heeft u die opleiding gevolgd? 

 >>ENQ: Start codeermodule door land in te toetsen.<< 

 STRING[4] 

 

BeginOplB 

 In welk jaar bent u met die opleiding of cursus begonnen? 

 >>ENQ:  * De OP werd 12 jaar op: <dd-mm-jj><< 

 TJaar 

 

MndBeginB 

 En in welke maand? 

 TMaand 
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Diplom aB = [ja ] ($1) /[a fger] ($2)

(($3) AantO plB  = [een])

(($4) AantO plB   =  [m eer]) 

O plB

$3 W elke ople id ing was dat ?

$4 ($1Voor welke ople id ing heeft ^u a ls laatste een dip lom a behaald ?/ $2 W elke ople id ing heeft ^u a ls laatste afgerond ? )

RichtingB

STEL VAST: W elke richting?

O plLandB

STEL VAST: In welk land heeft ^u d ie ople id ing gevolgd?

SchoolB

STEL VAST: W at voor soort school of inste lling was dat?

Lft_O P  <  36 Anders

BeginO plB

In  welk jaar ^bent ^u m et d ie ople id ing of cursus begonnen ?

                                  BeginO plB  =  jrNu/ jrNu-1/jrNu - 2

M ndBeginB

En in welke m aand ?

Anders
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EindeOplB 

 En in welk jaar bent u daarmee opgehouden? 

 >>ENQ: De OP werd 12 jaar op: <dd-mm-jj><< 

 TJaar 

 

MndEindeB 

 ($1 >>ENQ: afronden stage/scriptie telt ook als examen afleggen.<<) 

In welke maand ($1 heeft u het laatste examen afgelegd/$2 bent u gestopt met de opleiding of cursus/ $3 zijn de lessen 

beëindigd/ $4 heeft u de opleiding afgesloten?) 

 TMaand 

 

OplJarenB 

 Hoelang heeft u die opleiding of cursus gevolgd? 

 >>ENQ:  * 6-12 maanden = 1 jaar 

  * meer dan 15 jaar = 15<< 

 Aantal jaar: 

 1..15 



EBB Regulier 2012A – Blok Onderwijs Gevolgd  [GevolgdOndw] 

EBB Regulier 2012A CAPI/CATI 1.2 d.d. 08-11-2011  Pagina 197 van 219 

EindeO plB

En in w elk jaar ^bent ^u daarm ee opgehouden ?

>>EN Q : * D e O P w erd 12 jaar op: [dd-m m -jj] <<

Anders

M ndEindeB

($1  >>EN Q : afronden stage /scrip tie  te lt ook a ls exam en afleggen .<<)

In w elke m aand ($1  heeft ^u het laatste exam en afgelegd /$2  ^bent ^u gestopt m et de ople id ing of cursus / $3  

z ijn  de lessen beëindigd /$4  heeft ^u de ople id ing afgesloten ?)

Anders
B eginO plB  = w n en /of 

EindeO plB  = w n

O plJarenB

H oelang heeft ^u d ie ople id ing of cursus gevolgd ?

EindeO plB  = jrN u/ jrN u-1 /jrN u –  2  

($1 D iplom aB  = ja  

$2 D iplom aB  = nee

$3 D iplom aB  = afg

$4 D iplom aB  = nietafg)

EIN D E M O D U LE

Anders

B eginO plB  <> w n/w g
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Blok Arbeidsbureau 

 

ArbBuro 

 >>ENQ: UWV WERKbedrijf heette voorheen Centrum voor Werk en Inkomen (CWI) (arbeidsbureau).<< 

 Staat u op dit moment als werkzoekende ingeschreven bij het UWV WERKbedrijf? 

TJaNee 

 

RolCWI 

 >>ENQ: UWV WERKbedrijf heette voorheen Centrum voor Werk en Inkomen (CWI) (arbeidsbureau).<< 

 Heeft het UWV WERKbedrijf een rol gespeeld bij het vinden van werkkring <InvWerk.Werknaam[1]>? 

TJaNee 
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Heeft het UW V W ERKbedrijf een rol gespeeld bij het vinden van werkkring <werknaam [1]>?

RolCW I

Endblock

Lft O P < 65 jaar

S taat u op dit m om ent a ls werkzoekende ingeschreven bij het UW V W ERKbedrijf ?

Arbburo

anders

Peiling 2 en 

Arbeidsrelatie [1 ].Afl_ArbRel =  [werkn ] en 

O P is in de afgelopen 12 m aanden in werkkring 1 begonnen 

of onbekend wanneer begonnen

anders

Alle respondenten
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Blok Maatschappelijke positie 

 

Maatspos 

 Welke omschrijving vindt u het beste bij u passen:  

1. ($1 Werkende met betaald werk)    [Werkend] 

2. Werkloos      [Werkloos] 

3. Vrijwilliger      [Vrijwil] 

4. Arbeidsongeschikt     [ArbOng] 

5. ($2 Scholier of studerende)    [ScholStu] 

6. ($3 Huisvader of huisman /$4 Huismoeder of huisvrouw) [HuisMV] 

7. ($5 Gepensioneerd of met de VUT)   [PensVut] 

8. Geen van deze      [Geen] 

 

 

Afl_MijPos 

 Afleiding maatschappelijke positie 

Werkende met betaald werk    [Werkend] 

Werkloos      [Werkloos] 

Vrijwilliger     [Vrijwil] 

Arbeidsongeschikt     [ArbOng] 

Scholier of studerende    [ScholStu] 

Huisvader of huisman /Huismoeder of huisvrouw  [HuisMV] 

Gepensioneerd of met de VUT   [PensVut] 

Geen van deze     [Geen] 
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Alleen indien :

Peiling 2

Afl_M ijPos :=  

[Pensvut]

Lft <  65

M aatsPos

W elke om schrijv ing vindt u 

het beste b ij u  passen :   

e tc .

anders

Afl_UrenW erk >= 25

anders

Afl_M ijPos :=  

[ werkend]

anders

O nderw ijs.Actueel.O pleid = [ja ]/[tuss] of 

Dienstverband[1].Subbaan = [ja ] o f

D ienstverband[1].DuurTijd  = [kort1] of 

Dienstverband [1].DuurVerw  = [kort1]

Afl_M ijPos :=  

M aatsPos

W erkzoek.W ilW erk .

AanpW erk = [nee]/w n/w g anders

M aatsPos

W elke om schrijv ing vindt u 

het beste b ij u  passen :   

e tc.

Afl_M ijPos :=  

M aatsPos

O nderw ijs.Actueel.

O pleid = [ja ]/[tuss] 

M aatsPos

W elke om schrijv ing vindt u 

het beste b ij u  passen :   

e tc.

anders

Afl_M ijPos :=  

M aatsPos

Afl_M ijPos :=  

[ A rbO ng]

($1) Inventwerk .Betw rknu = [ja ]

($2) O nderw ijs.Actueel.O pleid = [ja ]/Tuss]

($3) geslacht =  m an

($4) geslacht =  vrouw

($5) leeftijd  >= 50

Endblock
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Blok Verhuis 

 

JrKomWon 

 >>ENQ: Vóór 1900 = 1900<< 

 Sinds welk jaar woont u op dit adres? 

 TJaar 1900..2030 

 

VerhWerk 

 Bent u verhuisd in verband met uw huidige werkkring?  

1. Ja  [Ja] 

2. Nee  [Nee] 

 

VorPostc 

Toon bij meer personen de postcode van de vorige persoon  

Wat was de postcode van uw vorige adres? 

>>ENQ:  * Alleen indien minimaal 4 cijfers bekend 

  * Indien buitenland toets dan alléén ‘1’in.<< 

STRING[6] 

 

KodeAdr 

Kunt u dan de woonplaats geven van het vorig adres geven? 

>>Enq: Start codeermodule door de plaatsnaam in te toetsen << 

STRING[4], EMPTY 

 

VorAdres 

 Toon woonplaats van het vorige adres 

STRING[28] 

 

VorStrNr 

STEL VAST: straat en nummer 

STRING[29] 

 

KodeVer 

In welk land was uw vorig adres? 

>> ENQ: Start codeermodule door land in te toetsen << 

STRING[4], EMPTY 

 

LandVerh 

Toon land van het vorige adres 

STRING[28] 

 

PostCAkk 

Uw postcode was dus: <VorPostC > 

 STEL VAST: Akkoord? 

1. Ja  [Ja] 

2. Nee  [Nee] 
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Sinds w elk jaar w oont u op d it adres?

JrK om W on

A lleen indien:

InventW erk .S indsW jr[1] = referentie jaar of 

InventW erk .S indsW jr[1] = referentie jaar - 1

Bent u verhuisd in verband m et uw  huid ige w erkkring ?

VerhW erk

JrKom W on = referentie jaar of 

JrKom W on = referentie jaar - 1

W at w as de postcode van uw  vorige adres ?

VorPostc

Anders

w g

Kunt u dan de w oonplaats geven ?

K odeA dr

w n

In w elk land w as uw  vorige adres?

K odeVer

Toon P laatsnaam

VorA dres

STEL VAST : straat en 

num m er

VorStrN r

Toon land

LandVerh

Buitenland

R esponse W n/w g

Postcode <VorPostc> 

akkoord?

PostcA kk

Anders

[N ee]

[ja ]/w n/w g

Endblok
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Blok Einde Persoonsvragenlijst 

 

OPKlaar 

($1 Dit waren de vragen voor deze persoon.) 

>>ENQ: Toets <1> om verder te gaan.<< 

ARRAY [1..8] OF (een), NODK, NORF 
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($1 D it waren de vragen voor deze persoon .)

>>ENQ : Toets <1> om  verder te gaan .<<

O PKlaar

Endblok

($1 ) Aanta lPP > 1 of peilingnum m er > 1
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Blok Nationaliteit 

 

 

IntroNat 

 Tot slot nog een aantal vragen over nationaliteit en geboorteland.  

 >>ENQ: Toets <1> om verder te gaan.<< 

 

 

ZelfdNat 

 Heeft u ($1 beiden/ $2 allen) dezelfde nationaliteit?  

 TJaNee 

 

National 

 Welke nationaliteit heeft ($3 u /$4 <geslacht OP> <leeftijd OP> <geboortedatum OP>)? 

1. Nederlands    [NED] 

2. Turks    [TURKS] 

3. Marokkaans    [MAROK] 

4. Surinaams    [SURINAAM] 

5. Duits    [DUITS] 

6. Ver. Koninkrijk (GrBritt + NrdIerl ) [UK] 

7. Belgisch    [BELGISCH] 

8. Anders    [OVERIG] 

 

NatCode 

 >>ENQ: Start codeermodule door nationaliteit in te toetsen.<< 
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Aanta lPP  >  1

H eeft u  ($1 be iden/$2 a llen) dezelfde nationalite it?

ZelfdN at

Aanta lPP  =  1

A lle respondenten

Peiling =  1

($1) Aanta lPP  =  2

($2) Anders

($3) Aanta lPP  =  1  o f Ze lfdN at =  [ja ]

($4) anders

W elke nationalite it heeft ($3 u/ $4 persoon[i])?

N ational

N atC ode

[O verig ]/w n

>>EN Q : S tart codeerm odule door nationalite it in  te  toetsen .<<

Anders

Zelfdnat =  [nee]/w n/w g

H erhaal voor e lke persoon in  

hu ishouden vanaf N ational

Ze lfdnat =  [ja ]/leeg

Endblock

Tot s lo t nog een paar vragen over nationalite it en geboorte land .

In troN at
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Blok Geboorteland 

 

 

ZelfdGeb 

 Bent u ($1 beiden/ $2 allen) in hetzelfde land geboren?  

 TJaNee 

 

Gebland 

 In welk land ($3 bent u /$4 is <geslacht OP> <leeftijd OP> <geboortedatum OP>) geboren? 

1. Nederland    [NED] 

2. Suriname    [SURINAME] 

3. Ned. Antillen/Aruba   [N_ANTILL] 

4. Indonesië    [INDONESI] 

5. Turkije    [TURKIJE] 

6. Marokko    [MAROKKO] 

7. Duitsland    [DUITSL] 

8. Ver. Koninkrijk (GrBritt + NrdIerl) [UK] 

9. België    [BELGIE] 

10. Anders    [OVERIG] 

 

GebCode 

 >>ENQ: Start codeermodule door geboorteland in te toetsen.<< 

 

ImmigDat 

 >>ENQ:  * Laatste vestiging in Nederland.<< 

  * Vóór 1900 = 1900.<< 

 In welk jaar ($5 bent u /$6 is <geslacht OP> <leeftijd OP> <geboortedatum OP>) in Nederland komen wonen? 

 Tjaar 

 

Harde Controle 

 OP was nog niet geboren op deze datum. 
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Aanta lPP  >  1

Bent u  ($1 be iden/$2 a llen) in  hetze lfde land geboren?

ZelfdG eb

Aanta lPP  =  1

($1) Aanta lPP  =  2

($2) Anders

($3) Aanta lPP  =  1  o f Ze lfdG eb = [ja]

($4) anders

In  w elk land ($3 bent u/ $4 is persoon [i]) geboren?

G ebland

Im m igD at

[O verig]/w n

In w elk jaar ($5 bent u /$6 is persoon X ) in  N ederland kom en w onen?

Anders

ZelfdG eb = [nee]/w n/w g

H erhaal vanaf G ebland voor e lke 

persoon in  hu ishouden 

ZelfdG eb =  leeg

Endblock

G ebland <> [N ED ]/w g

($5) Aanta lPP  =  1

($6) Aanta lPP  >  1

G ebland =  [N ED ]/w g

G ebC ode

>>EN Q : S tart codeerm odule door geboorte land in  te  toetsen .<<

ZelfdG eb = [ja ]

H erhaal vanaf Im m igD at voor e lke 

persoon in  hu ishouden 

Im m igD at >  G eboortedatum

C ontrole

anders

A lle respondenten

Peiling =  1
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Blok Geboorteland Vader/Moeder 

 

 

PaGebor 

 In welk land is($1  uw vader /$2 de vader van <geslacht OP> <leeftijd OP> <geboortedatum OP>) geboren? 

1. Nederland    [NED] 

2. Suriname    [SURINAME] 

3. Ned. Antillen/Aruba   [N_ANTILL] 

4. Indonesië    [INDONESI] 

5. Turkije    [TURKIJE] 

6. Marokko    [MAROKKO] 

7. Duitsland    [DUITSL] 

8. Ver. Koninkrijk (GrBritt + NrdIerl) [UK] 

9. België    [BELGIE] 

10. Anders    [OVERIG] 

 

GebCode 

 >>ENQ: Start codeermodule door geboorteland in te toetsen.<< 

 

MaGebor 

 In welk land is($3 uw moeder /$4 de moeder van <geslacht OP> <leeftijd OP> <geboortedatum OP>) geboren? 

1. Nederland    [NED] 

2. Suriname    [SURINAME] 

3. Ned. Antillen/Aruba   [N_ANTILL] 

4. Indonesië    [INDONESI] 

5. Turkije    [TURKIJE] 

6. Marokko    [MAROKKO] 

7. Duitsland    [DUITSL] 

8. Ver. Koninkrijk (GrBritt + NrdIerl) [UK] 

9. België    [BELGIE] 

10. Anders    [OVERIG] 

 

GebCode 

 >>ENQ: Start codeermodule door geboorteland in te toetsen.<< 
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($1) AantalPP = 1

($2) anders

In welk land is ($1 uw  vader/ $2 de vader van persoon [i]) geboren?

PaG ebor

[O verig ]/w n Anders

Endblock

G ebCode

>>ENQ : S tart codeerm odule door geboorte land in te toetsen .<<

In welk land is ($3 uw  m oeder/ $4 de m oeder van persoon [i]) geboren?

M aG ebor

[O verig ]/w n Anders

G ebCode

>>ENQ : S tart codeerm odule door geboorte land in te toetsen .<<

A ls HHKern uit 2 personen 

bestaat, herhaal voor ander lid 

huishoudkern

Alle respondenten

Peiling = 1
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Blok Werving EBB vervolgpeilingen 

 

Werving 

($1 Graag willen wij u/uw huishouden de komende twaalf maanden nog enkele keren telefonisch benaderen.) 

($2 Over drie maanden zullen wij u/uw huishouden nogmaals telefonisch benaderen.) 

Heeft u daar bezwaar tegen? 

>> ENQ: Vier vervolgpeilingen, steeds om de drie maanden.<< 

1. Geen Bezwaar    [DoetMee] 

2. Wel bezwaar    [Weigert] 

3. N.v.t., telefonisch niet bereikbaar  [NVT] 

 

TelNr 

STEL VAST: Telefoonnummer 

>> ENQ: Toets volledig telefoonnummer in<< 

TTelNr 

NODK, NORF 

 

CtrlOudCont 

STEL VAST: of onderstaande persoon contactpersoon blijft 

<Voorletters Achternaam contactpersoon> 

>> ENQ.: Bovenstaande naam komt op het adreslabel te staan. Indien niet correct of iemand anders wordt 

contactpersoon, kies dan voor wijzigen. Anders toets <ENTER> om verder te gaan.  

(Wijzigen), NODK, NORF, EMPTY 

 

CtrlCont 

>> ENQ: Bovenstaande naam komt op het adreslabel te staan. Indien niet correct, corrigeer vorige twee vragen. Anders 

toets <ENTER> om verder te gaan. << 

STRING[1] 

NODK, NORF, EMPTY 

 

Voorlett 

Vlak voordat we u gaan benaderen laten wij u dat per brief weten. 

Aan wie mogen we deze brief adressen? 

>>ENQ: Zoek geschikte contactpersoon (moet lid van huishouden zijn).<< 

Voorletters: 

TVoorlett 

 

AchterNa 

>>ENQ: Noteer ACHTERNAAM van contactpersoon.<< 

Achternaam: 

TAchterNa 

 

PeilAf5 

Dit was de laatste keer dat wij u voor dit onderzoek een aantal vagen wilden stellen. Ik wil u hartelijk danken voor de 

tijd die u voor het onderzoek vrij heeft kunnen maken. 

>>ENQ: Toets 1 om het interview af te sluiten.<< 

[1] 
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$1 peiling =  1

$2 anders

W erving

($1G raag w illen w ij uw  huishouden de kom ende tw aalf m aanden nog enkele keren te le fon isch benaderen . )/($2 O ver 

drie  m aanden zu llen w ij (u /uw  huishouden) nogm aals te le fon isch benaderen .) H eeft u  daar bezw aar tegen ?

C API

én geen bezw aar

C ATI

én geen bezw aar

TelN r

STEL VAST: Telefoonnum m er 

PeilA f5

D it w as de laatste keer dat w ij u  voor d it 

onderzoek een aanta l vragen w ilden ste llen .

W ER VIN G  EU _SILC

Peiling =  5 en 

param eter[2 ] =  1

anders

 

Volled ige respons huishouden en 

(pe iling =  1 of (pe iling <> 5 en a ls 

m in im aal 1  persoon in  het 

hu ishouden  >=14 en <  65 jaar over 

drie  m aanden ))

A lleen indien : 

Param eter EU -S ILC  <> 1

anders

anders

Einde vragenlijst

N AW .N aam  = response en Peiling >  1

Voorlett

Voorle tters contactpersoon

A chterN a

Achternaam  contactpersoon

anders

C trlC ont

C ontro le  naam  

C trlO udC ont

C ontro le  adres contactpersoon

[W ijz igen] anders
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VerhuisP 

STEL VAST: Is het huishouden / Bent u van plan om binnen 3 maanden te gaan verhuizen? 

TjaNee 

 

VerhDat 

Wat is de verhuisdatum? 

DATETYPE 

 

NieuwAdr 

Weet u al wat het nieuwe adres wordt? 

1. Ja, in Nederland  [JaNed]    3. Nee    [Nee] 

2. Ja, in het buitenland [Buitenl] 

 

BuitWerk 

STEL VAST: Gaat u / het huishouden in het buitenland wonen vanwege werk? 

TjaNee 

 

ContrAdresOud 

>> ENQ: Bovenstaand adres komt op het adreslabel te staan.<< 

1. Adres gegevens correct   [Correct] 

2. Adres foutief    [Fout] 

NODK, NORF 

 

WoonPlts 

>> ENQ: woonplaats intoetsen en bevestigen 

TWoonPlts, NODK, NORF 

 

Straat 

>> ENQ: straatnaam intoetsen << 

TStraat, NODK, NORF 

 

HuisNr 

>> ENQ: huisnummer intoetsen << 

THuisnr, NODK, NORF 

 

Huisnr_toev 

>> ENQ: huisnummertoevoeging intoetsen << 

THuisnrTv, EMPTY 

 

Postcode 

>> ENQ: alleen indien volledig bekend, anders 'weet niet' << 

Tpostcode, NORF, EMPTY 

 

ContrAdres 

^Straat ^HuisNr ^ Huisnr_toev ^Postcode ^WoonPlts 

>> ENQ: Bovenstaand adres komt op het adreslabel te staan.Indien niet correct, corrigeer vorige twee vragen. 

Anders toets <ENTER> om verder te gaan.<< 

1. Adres gegevens correct  [Correct]  4. Huisnummer toevoeging foutief [FToev] 

2. Straat foutief   [FStraat]  5. Postcode foutief   [Fpostc] 

3. Huisnummer foutief  [Fhuisnr]  6. Plaatsnaam foutief  [Fplaats] 

NODK, NORF, EMPTY 

 

AnderTel 

 Verandert het telefoonnummer? 

TJaNee 

 

TelNrV 

STEL VAST: nieuw telefoonnummer 

>> ENQ: Toets volledig telefoonnummer in << 

 TTelnr
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VerhuisP

STEL VAST : Is het hu ishouden van p lan om  b innen drie  m aanden te  gaan verhuizen ?

[Ja]

anders
VerhD at

W at is  de verhuisdatum ?

N ieuw A dr

W eet u a l w at het n ieuw e adres w ordt ?

[Buiten land ]

N ee/w n/w g
W oonPlts

EN Q : W oonplaats in toetsen en bevestigen

B uitW erk

vanw ege w erk?

[N ederland ]

D it is  het laatste contact 

m et het huishouden

Endblok

[O verig ]

W n/w g

Straat

Straatnaam  in toetsen

W n/w g

H uisN r

EN Q : H uisnum m er in toetsen

H uisToev

EN Q : H uisnum m er toevoeging in toetsen

Postcode

postcode 

A nderTel

Verandert het te le foonnum m er ?

Ja N ee/w n/w g

TelN rV

STEL VAST : N ieuw  te le foonnum m er 

C ontrA dres

C ontro le  adres 

C trlA drO ud

C ontro le  adres contactpersoon

<> [C orrect]

[C orrect]
anders



EBB Regulier 2012A – Blok Werving EBB vervolgpeilingen 

EBB Regulier 2012A CAPI/CATI 1.2 d.d. 08-11-2011  Pagina 216 van 219 

Afsluit 

>>ENQ: $1 Huishouden doet over 3 maanden mee/ $2 Dit was het laatste contact met het huishouden. 

TOETS <1> om het interview af te sluiten. << 

[1], NODK, NORF, NOEMPTY 

 

VraagOpmerk 

>>ENQ.: De vorige peiling is onderstaande opmerking gemaakt.·Is deze opmerking nog steeds van toepassing, of moet 

deze aangepast danwel verwijderd worden?<< 

De opmerking van de vorige peiling: 

^Txt_opmerk 

1. De opmerking is nog steeds van toepassing   [Nogtoep] 

2. De opmerking moet aangepast of vervangen worden  [Aanpas]    

3. De opmerking kan verwijderd worden    [Verwyder] 

NODK, NORF 

 

Opmerk 

>>ENQ.: Deze ruimte kunt u gebruiken om opmerkingen te plaatsen·die in de volgende peiling van belang zijn. De 

opmerkingen in dit blok worden altijd gelezen·vóór de volgende peiling.<< 

^Txt_opmerk 

STRING[50], EMPTY, NODK, NORF 

 

PeilAf 

Dit waren alle vragen, bedankt voor uw medewerking. 

>>ENQ: TOETS <1> om het interview af te sluiten << 

[1], NODK, NORF, NOEMPT 
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Vorige peiling

opm erkingen gem aakt

Vorige peiling

geen opm erkingen gem aakt

VraagO pm erk

EN Q : D e vorige peiling is  onderstaande opm erking gem aakt .

          Is  deze opm erking nog steeds van toepassing , o f m oet deze aangepast danw el verw ijderd        

          w orden ?

D e opm erking van de vorige peiling :

$1 "O PM ER KIN G  VO R IG E PE ILIN G "

anders

[Aanpas ]

O pm erk

EN Q : D eze ru im te kunt u  gebru iken om  opm erkingen te  p laatsen d ie  in  de vo lgende peiling van belang z ijn . D e 

opm erkingen in  d it b lok w orden a ltijd  ge lezen vóór de vo lgende peiling .

$2 D e opm erking van de vorige peiling :

$1 "O PM ER KIN G  VO R IG E PE ILIN G "

A fsluit

($1: W erving =  D oetM ee en Telnr =  respons en N ieuw Adres <> Buiten land . Anders $2)

EN Q >: $1: H uishouden doet over 3  m aanden m ee

            $2: D it is  het laatste contact m et hu ishouden

PeilA f

D it w aren a lle  vragen , bedankt voor uw  m edew erking

>>EN Q .: Toets <1> om  het in terv iew  af te  s lu iten <<

Einde vragenlijst
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Blok Werving EU-SILC 

 

 

WervingEUSilc 

 Dit was de laatste keer dat wij u voor dit onderzoek een aantal vragen wilden stellen. Ik wil u hartelijk bedanken voor 

de tijd die u voor het onderzoek vrij heeft kunnen maken. 

 Tegelijkertijd wil ik u vragen of u wilt meedoen aan een ander onderzoek met vragen over de sociaal-economische 

leefsituatie. 

 STEL VAST: Wil huishouden meedoen aan EU-SILC? 

 >>ENQ: De eerste benadering voor EU-SILC is de volgende maand. Leg uit dat het niet zeker is dat het huishouden 

ook inderdaad gebeld wordt, omdat er eerst nog een selectie gemaakt wordt uit de geworven adressen.<< 

1. Ja, wil meedoen [Ja] 

2. Nee, weigert  [Nee] 

 

CtrlOudCont 

 STEL VAST : of onderstaande persoon contactpersoon blijft  

 <VOORLETTERS EN ACHTERNAAM VAN CONTACTPERSOON> 

 >> ENQ: Indien niet correct of iemand anders wordt contactpersoon kies dan voor wijzigen. 

  Anders toets <ENTER> om verder te gaan.<< 

1. Wijzigen 

 Nodk, norf, empty   

 

Voorlett 

 >>ENQ: Zoek geschikte contactpersoon (moet lid van huishouden zijn).<< 

 Voorletters: 

 STRING[10] 

 

AchterNa 

 >>ENQ: Noteer ACHTERNAAM van contactpersoon.<< 

 Achternaam: 

 STRING[40] 

 

CtrlCont 

 <VOORLETTERS EN ACHTERNAAM VAN CONTACTPERSOON> 

 >>ENQ: Bovenstaande naam wordt gebruikt bij de vervolgbenadering. 

  Indien niet correct, corrigeer vorige twee vragen. 

  Anders toets <ENTER> om verder te gaan.<< 

 STRING[1], nodk, norf, empty 

 

AnderTel 

 Verandert het telefoonnummer? 

 TJaNee 

 

TelNrV 

 STEL VAST: Nieuw telefoonnummer 

 >>ENQ: Toets volledig telefoonnummer in.<< 

 

Afsluit 

 Peilingnummer = … 

 WE_ID = … 

 >>ENQ:  ($1 Huishouden doet de volgende maand mee aan EU-SILC) 

  ($2 Dit is het laatste contact met huishouden.)<< 

 >>Toets <1> om interview af te sluiten.<< 
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A lleen indien:

Peiling 5 en 

param eter EU -S ILC  = 1

Volledige respons en m in im aal 1 persoon 

in huishouden >= 14 jaar en < 65 jaar

W ervingEU Silc

STEL VAST: W il huishouden m eedoen aan EU -S ILC ?

anders

Endblock

[ja ] anders

N AW .N aam  = response

C trlO udC ont

STEL VAST: B lijft onderstaande persoon contactpersoon ?

anders

C trlA drO ud = [w ijz ig ] of N AW .N aam  <> response

Voorlett

Voorletters:

A chterN a

Achternaam :

C trlC ont

C ontro le voorletters en achternaam  contactpersoon

A nderTel

Verandert het te lefoonnum m er?

TelN rV

STEL VAST: n ieuw  te lefoonnum m er

[ja ] anders

Verandert het te lefoonnum m er?

A fS luit

>>Toets <1> om  het in terview  af te  slu iten .<<

 


